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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA nº 0726054-87.2018.8.11.0001

Vistos, etc.

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

servidor(a) RENÊ PEREIRA MACEDO, Matrícula nº. 9713, Auxiliar Judiciário, 

lotado(a) no(a) Secretaria - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário - 

Comarca da Capital - SDCR , referente ao quinquênio 201 2/2017.

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

Informação n° 075/2018/GRHFC, comunicou a concessão de 02 ( duas) 

licenças-prêmio relativas ao período de 11/11/2002 a 11/11/2012, bem 

como a ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei 

Complementar nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

do Estado de Mato Grosso) à exceção do disposto no parágrafo único do 

referido artigo, em razão da existência de 12 ( doze) faltas injustificadas 

no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado, conhecer e julgar os processos que 

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

O instituto da licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto na Lei 

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), 

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

 Destarte, além do exercício efetivo e ininterrupto do serviço público pelo 

período de 05 (cinco) anos, se faz necessário o enquadramento ao 

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

“Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se do 

cargo em virtude: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

 Diante do dispositivo legal e da informação acostada aos autos, DEFIRO A 

CONCESSÃO da licença-prêmio ao(à) servidor(a), relativa ao período de 

11/11/2012 a 11/03/2018, uma vez que as 12 ( doze) faltas injustificadas 

implicam no retardamento da licença em 04 ( quatro) meses, nos termos do 

parágrafo único do artigo 110 da LC 04/1990, condicionando o gozo à 

prévia solicitação ao Gestor imediato, observado a anuência deste e a 

conveniência do serviço público.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o(a) requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 9 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

PROCESSO Nº:

2246-69.1977.811.0041 – CÓDIGO 284986

REQUERENTE:

IMOBILIARIA IDEAL LTDA.

ADVOGADA:

 DAYSE GUIMARÃES F. BALDUÍNO – OAB/MT 13.587

 Vistos, etc.

 Intime-se a requerente para acostar aos autos a certidão referente a 

matrícula do imóvel para o qual se requer a baixa e o contrato social 

atualizado a fim de possibilitar a aferir o outorgante da procuração, no 

prazo de 15 dias.

 Publique-se.

 Cuiabá, 17 de agosto de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 417/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0074976-68.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) JEFFERSON SANTOS DA SILVA, matrícula nº. 

36903, portador(a) do RG nº. 20944985 SSP/MT e CPF nº. 

032.717.201-00, para exercer em comissão, o cargo de Assessor Técnico 

Jurídico, no Gabinete do Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de 

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

ser editado e assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 16 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 418/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2016, pela Gestora Judiciária MARIETHY 

STEFFANIA REZENDE VELOSO, matrícula nº. 13.036, do(a) Secretaria - 

14ª Vara Criminal - Comarca da Capital - SDCR, conforme consta do 

expediente CIA nº. 0722883-84.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) ROSEMARY AUXILIADORA DE DEUS, 

matrícula nº. 505, Técnico Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 14ª Vara 

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

confiança de Gestor Judiciário Substituto, no período de 17/08/2018 a 

05/09/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 17 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 419/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) JOÃO MÁRCIO CAMPOS, matrícula nº. 5208, 

Técnico Judiciário, na secretaria da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, 

com efeitos a partir de 17/08/2018.

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

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

Cuiabá, 17 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.: 967141 Nr: 7884-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL BORDIM 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 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.: 1131072 Nr: 23426-76.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS TACEO CORRÊA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16705, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:OAB/MT 12037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, 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.: 1237039 Nr: 17219-27.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR GONÇALVES DE ARRUDA

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

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYSON DE ARRUDA SILVA - 

OAB:15.476/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-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$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e três centavos), a que 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1074465 Nr: 57321-62.2015.811.0041

 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: JUVENAL AVELINO DOS ANJOS

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 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.: 979264 Nr: 13706-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ISENCO RODRIGUES

 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: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.: 966819 Nr: 7767-61.2015.811.0041

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ZARA GODOY DA SILVA COSTA

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

SEGURO S/A

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

OAB:9079

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 5 de 559



(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.: 983301 Nr: 15525-91.2015.811.0041

 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: MAYLANY PANTOJA GOMES

 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:8184-A

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

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

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

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.: 1113789 Nr: 16251-31.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO MORAES DO NASCIMENTO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 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.: 956365 Nr: 3254-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE NEVES SOARES DE OLIVEIRA

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

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

OAB:12.903/MT, RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - OAB:18.652 

OAB/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.: 1023839 Nr: 33816-42.2015.811.0041

 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: ROSALBA PIRES DE OLIVEIRA ARRUDA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676/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.: 1037389 Nr: 40274-75.2015.811.0041

 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: VALDENIR DE CAMPOS

 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: 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 
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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.: 1046638 Nr: 44689-04.2015.811.0041

 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: ADILSON DE LIMA ZARK

 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

 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.: 961288 Nr: 5357-30.2015.811.0041

 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: WANESSA RONDON SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 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$ 

633,06 (seiscentos e trinta e três reais e seis centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 219,63(duzentos e 

dezenove reais e sessenta e três centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 988267 Nr: 17780-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENILSO DA SILVA SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

 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.: 1081358 Nr: 2222-73.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL VIEIRA SANTOS

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

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

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

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANNO - OAB:8506A

 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.: 952898 Nr: 1431-41.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON TARABAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5.233-B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 
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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.: 1016449 Nr: 30306-21.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA MARTINS DO CARMO SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LOUZICH COELHO - 

OAB:8.637/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772995 Nr: 26125-79.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX CESAR FLORENTINO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORRÊA RAMOS - 

OAB:9963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SALMA ELIAS EID SERIGATO - 

OAB:30.998/PR

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

devidamente INTIMADA à parte executado/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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 356747 Nr: 27180-07.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARTINS FERNANDES

 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

 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.: 346442 Nr: 16657-33.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS RICAS

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

673,65 (seiscentos e setenta e três reais e sessenta cinco 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$260,22(duzentos e sessenta reais e vinte e dois centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372469 Nr: 8993-14.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DA COSTA CARVALHO

 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, 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/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$ 

577,42 (quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e dois 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$163,99(cento e sessenta e três reais e noventa e nove 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 
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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.: 899688 Nr: 29586-88.2014.811.0041

 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: JAKELINE KEYTH CRUZ DE ARAUJO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CORBELINO L. DA 

SILVA - OAB:9409

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

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

OAB:8.814-A/MT

 Nos termos 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.: 352477 Nr: 22924-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOREIRA DE MORAES

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

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

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

696,19 (seiscentos e noventa e seis reais e dezenove 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$282,76(duzentos 

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

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

nove reais e cinquenta centavos) 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.: 467548 Nr: 34280-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL EDUARDO ALVES BEZERRA

 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

 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.: 910091 Nr: 36881-79.2014.811.0041

 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: JFMB, INGRID PAULA MOURA BARROS

 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: ARIANY RENATA CÁCERES DE 

SOUZA - OAB:16645, RENATO CAHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:MT 8.184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944581 Nr: 57200-68.2014.811.0041

 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: REGINALDO BORGES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

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

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

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.: 337918 Nr: 8644-45.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BESERRA DE SOUSA

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

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

OAB:8.575/MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/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$ 

693,03 (seiscentos e noventa e três reais e três 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$279,60(duzentos 

e setenta e nove reais e sessenta 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.: 740084 Nr: 36775-25.2011.811.0041

 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: LAZARO CASTRO DE MELO

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337507 Nr: 8321-40.2008.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B & M COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA, LENI APARECIDA BALDIN, OLINDA MARIA FERRAZ 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:SUB-PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076730 Nr: 58422-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDY STEFFANE NASCIMENTO GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO DE MIRANDA 

- OAB:12.333

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

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

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

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.: 973228 Nr: 10821-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA JEAN LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 10 de 559



CONSIGNUM PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CÉSAR JOSETTI 

FLORES - OAB:8933/MT, RONALDO LUIZ DE ARAUJO - OAB:2.909/MT, 

SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, ROSANA DE BARROS B. 

P. ESPOSITO - OAB:4531/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$ 

631,68 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 218,25(duzentos e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809870 Nr: 16356-13.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO DUTRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos 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.: 397642 Nr: 31640-03.2009.811.0041

 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: JOSÉ CARLOS MORINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, 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$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 850236 Nr: 53313-13.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORACI RIBEIRO DE CAMARGO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ DIESEL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO 

DE VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO MAGALHÃES 

DOS SANTOS - OAB:12.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO FERNANDES DO 

CARMO NETO - OAB:17639 MT, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:OAB/SP 208972

 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$ 

13.234,02 (treze mil e duzentos e trinta e quatro reais e dois centavos), a 

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

forma separada, sendo R$6.791,35(seis mil e setecentos e noventa e um 

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

6.442,67(seis mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta 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.: 922221 Nr: 44704-07.2014.811.0041

 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: ANTONIO ADAILSON DE SOUSA DA SILVA

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

LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

559,79 (quinhentos e cinquenta e nove 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$ 146,36(cento e 

quarenta e seis 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):
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 Cod. Proc.: 1082078 Nr: 2558-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

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.: 244038 Nr: 12436-75.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VÂNIA ALVES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730/MT, ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:7963-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007-MT, LUCIANA 

JOANUCCI MOTTI - OAB:7832/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/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.: 1113175 Nr: 15978-52.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA SEBATIANA FREITAS DELUQUE

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

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

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

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

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.: 1071715 Nr: 56175-83.2015.811.0041

 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: JOSE ROBERTO VASCONCELOS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALLOMA EMANUELLI 

TORQUATO DA SILVA - OAB:15.396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A, 

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A, ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES - OAB:17574/MT, 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$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.: 1137463 Nr: 26340-16.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYRA ALVES MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY MAYARA DA PENHA 

NOVAIS ASSUNÇÃO - OAB:17.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861330 Nr: 2786-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUFRAZIO BARBOSA DELGUINGARO

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 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.: 804008 Nr: 10467-78.2013.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR, JÚLIO CÉSAR PINTO, LUIZ EDUARDO FALCO PIRES CORRÊA, 

JOÃO FRANCISCO DA SILVEIRA NETO, ALEX WALDEMAR ZORNIG, LUIZ 

FRANCISCO TENORIO PERRONE, FRANCISCO AURELIO SAMPAIO 

SANTIAGO, ANDRE RIZZI DE OLIVEIRA, RICARDO KNOEPFELMACHER, 

PAULO NARCELIO SIMÕES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/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.: 880855 Nr: 17329-31.2014.811.0041

 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: MARIA PEREIRA DE BRITO

 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

 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.: 1037289 Nr: 40224-49.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS DOS SANTOS ARANTES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 954259 Nr: 2221-25.2015.811.0041

 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: DAVID LUCAS MORAIS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 848072 Nr: 51493-56.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESÁRIO PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do 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.: 376662 Nr: 12944-16.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. B. S., L. B. S., VILMA BRANTIS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/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$ 

822,02 (oitocentos e vinte e dois reais e dois 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$408,59(quatrocentos e oito reais e cinquenta e nove 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.: 815011 Nr: 21462-53.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS RIBEIRO VOLPATO

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

SEGURO S/A

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

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347634 Nr: 17792-80.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MATEUS DA SILVA

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

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

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do 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$ 

641,77 (seiscentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos), a 

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

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

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

R$228,34(duzentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 919471 Nr: 43096-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO THEODORO, RICARDO DA COSTA 

THEODORO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SPADINI - 

OAB:9679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/12009

 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 
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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.: 324990 Nr: 25250-85.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT

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

OAB:OAB/MT 13241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A, 

FABÍOLA CASTILHO SOFFNER - OAB:8638/ MT, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT

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

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

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

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

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

forma separada, sendo R$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.: 380110 Nr: 16463-96.2009.811.0041

 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: ANDRÉ GUSTAVO SOARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARAH B. QUEIROZ OLIVEIRA - 

OAB:8.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, SÂMYA GIACOMAZZO SOLIGO - OAB:OAB/MT 

15.906

 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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 142071 Nr: 6843-46.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, ALINE PONGELUPI 

NOBREGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PAULO DA CUNHA NETO, CLARICE 

FERREIRA DE LIMA, IVAN CESAR FERLIN, MANOEL AUGUSTO DA CUNHA, 

PAULO CLECIO FERLIN, GARCEZ TOLEDO PIZZA, SHELL DO BRASIL S/A, 

JUAREZ TOLEDO PIZZA, GRANDE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA (VIP AUTOS POSTO), BERENICE 

GONÇALINA G. TOLEDO PIZZA, PRESTOSTYLL COMERCIO DE PETROLEO 

LTDA, MANOEL JACINTO TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PONGELUPI NOBREGA 

BORGES - OAB:12.708, GABRIELA DE SOUZA CORREA - OAB:10031, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, EURICO DE CARVALHO 

- OAB:1.075-A/MT, FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO MACAGNAM - 

OAB:5.933-B, HELENA DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS - OAB:OAB/DF 

16.601, ITAMAR DERVALHE - OAB:2.142-A/MT, MARCONNI CHIANCA 

TOSCANO DA FRANCA - OAB:OAB/DF 20.772, MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662, RUBENS VALIM FRANCO - OAB:6056, RUBENS 

VALIM FRANCO - OAB:6056-B, RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B/MT

 Vistos.

Ação Revocatória proposta por Massa Falida Vip Auto Posto Ltda. em 

desfavor de Antônio Paulo da Cunha Neto e outros.

1. Em 04/06/2018 (fls. 1.598/1.600), o expert requereu prazo de 30 dias 

para apresentação do laudo pericial, ao argumento de que o assistente 

técnico da parte autora solicitou, em 16/05/2018, prazo de 20 dias para 

apresentação de documentos complementares.

Considerando que transcorreram mais de 60 dias da data do referido 

pedido, e não há informações nos autos quanto à conclusão dos 

trabalhos, determino que, no prazo de 05 dias, os peritos apresentem o 

laudo em cartório, sob pena de substituição e restituição dos valores já 

recebidos, sem prejuízo da adoção das demais medidas legais pertinentes 

à espécie.

Deverá o Gestor Judiciário intimar os peritos acerca desta decisão, 

preferencialmente por telefone, certificando-se o necessário.

2. No mais, intime-se a síndica da massa falida para se pronunciar, em 05 

dias, acerca do petitório de fls. 1.570/1.576, conforme decisão de fl. 

1.581.

Após, certifique-se e conclusos.

Intimem-se.

 Às providências.

Cuiabá, 16 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1003119 Nr: 24789-35.2015.811.0041

 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: ITAU UNIBANCO S.A, CLAYTON DA COSTA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DAVOGLIO ARRUDA - 

OAB:16.501-B/MT, CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB:14.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 
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Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, RUBEM 

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Vistos.

Impugnação de crédito proposta por Itaú Unibanco S/A em desfavor de 

Trescinco Veículos Pesados Ltda.

Consigno que, em 16/08/2018, prestei as Informações requisitadas 

através do malote digital n. 81120183566464, nos autos do Recurso de 

Agravo de Instrumento nº 1011408-95.2017.8.11.0000, em trâmite na 

Segunda Câmara de Direito Privado.

No mais, aguarde-se os autos em Cartório até julgamento do mérito do 

recurso.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, 16 de agosto de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1318407 Nr: 12769-07.2018.811.0041

 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: ANDERSON GONÇALVES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMEN S/A CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA

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

OAB:3.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que o presente processo foi distribuído por 

dependência ao processo n.1003689-02.2018.8.11.0041 que tramita no 

sistema PJE.Assim, com base no art. 12, §1º da Resolução nº 03/2018 – 

TP/TJMT, determino o arquivamento deste feito e intimo a parte autora 

para, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, providenciar a retirada dos 

documentos necessários para a redistribuição do feito no sistema PJE.Às 

providências.Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2018.Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010437-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS E OUTROS (RÉU)

DAVI (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

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. 1. Junto neste ato a decisão 

p r o f e r i d a  n o s  a u t o s  d e  a g r a v o  d e  i n s t r u m e n t o 

1008866-70.2018.8.11.0000, bem como as informações prestadas ao 

relator. 2. Mantenho a decisão ataca pelos seus próprios fundamentos. 3. 

Determino a intimação do Município de Cuiabá, por meio da Procuradoria 

Geral do Município para comparecer à audiência designada, tal como 

determinado pelo relator do recurso supramencionado. Cuiabá, 16 de 

agosto de 2018 Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1017269-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIEDADE SOUZA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA OAB - MT19093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Kelvinho (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1017269-02.2018.8.11.0041. AUTOR: PIEDADE SOUZA LIMA RÉU: 

KELVINHO Vistos. Peidade Souza Lima ajuizou a presente ação de 

reintegração de posse contra Kevinho, filho de sua vizinha, visando à 

proteção possessória de um imóvel urbano localizado na quadra 170, lote 

24, bairro Altos da Serra II, nesta Capital/MT. Instruiu a inicial com os 

documentos carreados ao id. 13741473 ao id. 13741624. Em 28/06/2018, 

esta Magistrada determinou que a parte autora emendasse a inicial a fim 

de corrigir o valor atribuído à causa (id. 13832246). Em atendimento à 

determinação deste juízo a parte autora manifestou no id. 14146062, 

requerendo a majoração do valor atribuído à causa para R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), além do deferimento dos benefícios da gratuidade 

judiciária e concessão da liminar. Decido Com relação ao pedido liminar, 

não obstante o arrazoado exposto pela parte autora e a documentação 

juntada, entendo necessária à realização da audiência para justificação do 

alegado, nos termos do art. 562, do CPC, para melhor esclarecimento 

sobre a sua posse e esbulho no imóvel em litígio. Desta forma, 

DETERMINO: 1. INTIMO a parte autora para, que, no prazo de 05 dias 

emende 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, §4º, IV do CPC. 2. Ainda, INTIMO a 

parte autora para, em 15 dias, juntar aos autos a exata localização do 

imóvel, ou pelo menos com referencias que permitam a sua localização. 3. 

DESIGNO audiência de justificação para o dia 10/09/2018 às 13h30min. 4. 

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. 5. DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária posto que preenchidos os requisitos legais para sua 

concessão, nos termos do art. 98 do CPC. 6. Retifique-se a autuação para 

constar o novo valor da causa. Cuiabá, 10 de agosto de 2018. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1022951 Nr: 33373-91.2015.811.0041

 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: JÉSSICA PERES BUCAIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARQUES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, 

ALBINO DA SILVA DUQUE, JOCINIL MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL NETO - 

OAB:19742-O/MT, THAIANE PERES BUCAIR - OAB:12376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN ELISABETH 

NASCIMENTO - OAB:10276/MT, MIRIAN ELIZABETH NASCIMENTO - 

OAB:, WLADEMIR GALDINO DELGADO - OAB:9019/MT

 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 Mandado e a Parte Autora 

tem o prazo de CINCO DIAS para depositar a diligência do Oficial de 

Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os 

meios necessários a sua condução ao local da intimação, visto que às fls. 

510/511, a parte comprovou o pagamento de diligência apenas de um dos 

Mandados expedidos. Nada mais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1167440 Nr: 38990-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO PEREIRA BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAD COIMBRA MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA BARBONI 

BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:21165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MS 11.866

 “Ex positis”, reconhecida a ilegitimidade ativa, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI do Código de Processo 

Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos do 

art. 85, do CPC, que mantenho suspenso pelo prazo de 5 anos por ser 

beneficiários da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.Intimo 

as partes da presente decisão. Decorrido o prazo recursal, arquive-se 

com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1104646 Nr: 12410-28.2016.811.0041

 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: ANTONIO DA SILVA, ELIZA RODRIGUES DE SOUZA 

BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DO VALE DO RIO ARICÁ NOVA JERUSALEM - APERUVANJ, 

MANOEL BRITO DE SOUZA, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO - OAB:7.601 MT, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5721/O

 CERTIFICO que a(s) Parte(s) Autora, fica intimada a manifestar da juntada 

do ofício nº 053/ASJUR/PRESIDÊNCIA/2018 do INTERMAT fls. 232/233, 

uma vez que ressalta o Decretro 412/2011 que institui o Estudo Cadastral 

no âmbito do INTERMAT. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1021431-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS LOPES PRIULI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA AZZULIN CURI OAB - MT13963/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE FARIA (RÉU)

MARIA RITA DE MENEZES (RÉU)

CLINEU ROQUE PEREIRA (RÉU)

IVANI ALVES DOS SANTOS (RÉU)

ADEVALDA COELHO DA SILVA (RÉU)

PAULO ALVES DA SILVA (RÉU)

WILMAR JOSE DE ALMEIDA (RÉU)

JOAO DO CARMO DIAS GOMES (RÉU)

MARLAN FRAGA (RÉU)

ARI GOMES DA SILVA (RÉU)

SINIBALDO RODRIGUES DIAS (RÉU)

BRAZ MEIRA ANDRADE (RÉU)

KENNYDY FRANCISCO MEDRADO (RÉU)

IRINEU GOMES GUIMARAES (RÉU)

MARIA DE FATIMA RAMOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. 1. Defiro o pedido de Id. 

12448860, quanto à desnecessidade de novo cumprimento de mandado, 

visto que a decisão de Id. 9164107, não determinou a expedição de novo 

mandado de reintegração de posse, mas tão somente convalidou os atos 

já praticados pelo juízo incompetente e a liminar foi cumprida antes dos 

autos serem encaminhados a esta vara, estando cumprido portanto, o que 

determina o artigo 554, §1º do CPC. 2. Determino que a parte autora, 

comprove no prazo de 5 dias, a publicação dos editais de citação, sob 

pena de extinção do feito, vez que já houve tempo suficiente para 

cumprimento do ato processual e não há motivos para não cumpri-la. 3. 

Decorrido o prazo, sem cumprimento da determinação, intime-se 

pessoalmente parte para cumprir a diligência, também no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção. 4. Se comprovado dentro do prazo a 

publicação dos editais de citação, aguarde-se o transcurso do prazo para 

apresentação de defesa e remeta-se os autos à Defensoria Pública, tal 

como determinado na decisão de Id. 9164107. Cuiabá, 17 de agosto de 

2018 Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029711-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLINE FERNANDA SOUZA SILVA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1029711-34.2017.8.11.0041 Vistos. Em primeiro lugar, a petição 

do id. 11135637 está em descompasso com os autos, pois inexiste acordo 

homologado, ou apresentado a este Juízo. A citação pelo aplicativo 

WhatsApp, não é admissível na Justiça Comum. Alguns atos através do 

aludido aplicativo de mensagens são realizados pelos Juizados Especial 

em todo país, mas é certo que não há previsibilidade para a realização da 

citação. Assim sendo, indefiro os pedidos do id. 11655321 - Pág. 2. Ante o 

fornecimento de endereço da requerida (id. 11951144), redesigno a 

audiência de conciliação prejudicada para o dia 23.10.2018 às 09:30 

horas, que será realizada na sala 06 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 10 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012525-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 
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PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR CAETANO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

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

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

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

Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 14797485 e Id. 14797499 – 

juntada aos autos, requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010735-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLADEMIR LUIZ PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT0013724A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA AMAZONICA LTDA (REQUERIDO)

JULIANE VIEIRA TENUTA DE AGUIAR (REQUERIDO)

FERNANDA TENUTA MOZINI (REQUERIDO)

AQUILES TENUTA NETO (REQUERIDO)

MANOELI TENUTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1010735-76.2017.8.11.0041 Vistos. Defiro a emenda à inicial para 

inclusão no polo passivo da demanda os herdeiros de AQUILES TENUTA 

JÚNIOR, representados por MANOELI TENUTA, FERNANDA TENUTA 

MOZINI, AQUILES TENUTA NETO e JULIANE VIEIRA TENUTA DE AGUIAR, 

ao que determino a regularização do polo passivo no sistema. Designo 

audiência de conciliação para o dia 23.10.2018 às 10:00 horas, que será 

realizada na sala 06 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 10 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012262-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE TORRES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGDA APARECIDA SILVA OAB - SP157697 (ADVOGADO)

ELBIO GONZALEZ OAB - MT0007241S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LYNX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (RÉU)

LUIZ ALBERTO MADRUGA VARGAS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012262-63.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LUCIANE TORRES RIBEIRO RÉU: LUIZ ALBERTO MADRUGA VARGAS, 

LYNX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Vistos etc. A causa de pedir 

da tutela de evidencia não se subsome às hipóteses dos incisos II e III do 

311 do NCPC. Razão pela qual indefiro a liminar sob tais fundamentos. 

Quanto a pedido de citação/intimação por edital, indefiro por não ter 

esgotado os meios para localização de seu endereço, conforme determina 

o art. 256, §3° do NCPC. Ademais, a parte autora indicou 

supervenientemente novo endereço em que a parte ré poderá ser citada. 

Desta feita, em observância ao que dispõe o artigo 334 do CPC, designo o 

dia 15.10.2018, às 08:30 horas, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 02 da Central de Conciliação e Mediação localizada neste 

Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Citem-se e intimem-se os requeridos no novo endereço 

informado (id. 13244670 pag. 02), para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034882-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIALVA PERES NOVAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1034882-69.2017.8.11.0041 Cite-se o devedor executado para, 

no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem penhorados 

bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor 

da causa. No caso de integral pagamento da obrigação no prazo de três 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não pagamento da 

obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos 

executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo 

para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente 

e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, mais custas e 

honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do 

débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá 16 

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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006555-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE IVO PEDROSO LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299/O (ADVOGADO)

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006555-80.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: IVO PEDROSO LINO REQUERIDO: GEAP AUTOGESTAO EM 

SAUDE Vistos. Defiro a habilitação do Espólio no polo ativo demanda, 
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conforme requerido no petitório de id 13225529, devendo a Secretaria 

deste Juízo promover as devidas alterações na autuação do processo no 

sistema PJE. Desta feita, intime-se o espólio na pessoa dos advogados 

subscritores da petição acima referida, para regularizarem a sua 

representação processual, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006283-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMEIRE CEZAR 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:

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: 1006283-23.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JUCIMEIRE CEZAR DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou 

provimento ao recurso de apelação. Assim, os autos retornaram à Primeira 

Instância e, intimadas as partes, não houve manifestação. Posto isto, 

remetam-se os autos ao arquivo. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Agosto de 

2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005841-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS (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:

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: 1005841-57.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Defiro a retificação do 

polo passivo da ação no sistema PJE, mediante a alteração da razão social 

da parte ré de “CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS”, CNPJ/MF 

n. 33.170.085/0001-05, para “CHUBB SEGUROS BRASIL S/A”, CNPJ/MF n. 

03.502.099/0001-18, em razão da incorporação daquela por esta. 

Ademais, visando ao saneamento e organização do processo e ao 

encaminhamento da sua instrução, 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, fazendo os autos conclusos 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005845-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS (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:

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: 1005845-94.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Defiro a retificação do 

polo passivo da ação no sistema PJE, mediante a alteração da razão social 

da parte ré de “CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS”, CNPJ/MF 

n. 33.170.085/0001-05, para “CHUBB SEGUROS BRASIL S/A”, CNPJ/MF n. 

03.502.099/0001-18, em razão da incorporação daquela por esta. Após, 

façam os autos conclusos para prolação de decisão de saneamento e 

organização do processo, ressalvada a possibilidade do 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005826-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS (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:

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: 1005826-88.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Defiro a retificação do 

polo passivo da ação no sistema PJE, mediante a alteração da razão social 

da parte ré de “CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS”, CNPJ/MF 

n. 33.170.085/0001-05, para “CHUBB SEGUROS BRASIL S/A”, CNPJ/MF n. 

03.502.099/0001-18, em razão da incorporação daquela por esta. Após, 

façam os autos conclusos para prolação de decisão de saneamento e 

organização do processo, ressalvada a possibilidade do 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013957-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA 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:

NAYRA MARTINS VILALBA OAB - MS14047 (ADVOGADO)

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO OAB - MS14837 (ADVOGADO)

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013957-52.2017.8.11.0041. AUTOR: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Defiro o petitório de id 9489808 

da parte ré, de exclusão do Dr. Murillo Espínola de Oliveira Lima, OAB/MT 

n. 3.127-A, do cadastro de seus advogados. Ademais, visando ao 

saneamento e organização do processo e ao encaminhamento da sua 

instrução, 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, fazendo os autos conclusos 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001715-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1001715-27.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCO VIEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, regularizar a representação processual, vez que por se 

tratar de pessoa não alfabetizada, o instrumento de mandato deve ser por 

instrumento público (art. 105, NCPC) ou analogicamente, assinado a rogo, 

desde que subscrito por duas testemunhas (art. 595, CC), sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 

de Agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011879-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RESPLANDE PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1011879-85.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUIZ RESPLANDE PEREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de feito já sentenciado, e por 

ocasião da interposição do recurso de apelação os autos foram enviados 

ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Após análise, o recurso 

interposto pela parte autora não foi conhecido e restou determinado a 

aplicação de multa de litigância de má fé ao patrono do exequente no 

percentual de 3% sobre o valor corrigido da causa, bem como, a 

restituição dos honorários advocatícios estipulados na sentença (id. 

14125279). Após o retorno da 2ª Instância e certificado o trânsito em 

julgado (id. 14125281) fora determinado à intimação das partes (id. 

14217335). O exequente se manifestou requerendo o cumprimento de 

sentença (id. 14348598). A executada pugnou pela restituição dos 

honorários advocatícios já depositados nos autos, bem como, a intimação 

do advogado do exequente para efetuar o pagamento da multa por 

litigância de má fé estipulada em 3% perfazendo o montante de R$ 419,68 

(quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos) (ids. 

14419968). Contudo, o Acórdão citado alhures, condenou o apelado 

apenas ao pagamento da multa de litigância de má-fé, assim não há que se 

falar em restituição de honorários advocatícios. Desta feita, intime-se o 

patrono do exequente para efetuar o pagamento da multa por litigância de 

má fé e fornecer os dados bancários para expedição de alvará referente 

ao pagamento da condenação, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, § 3°, 

NCPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1015634-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015634-20.2017.8.11.0041. AUTOR: 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA RÉU: ADM. 

COMERCIO DE ROUPAS LTDA. Vistos. Redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 15/10/2018, às 12:00 horas, que será realizada na 

sala 03 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação do Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na pessoa 

de seu advogado, nos termos do artigo 334, § 3º, do NCPC. Cite-se e 

intime-se a parte ré, no endereço indicado nos petitório de id 12699728, 

para audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 

20 (vinte) dias, prevista no artigo 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 artigo 334, § 

8º, do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o artigo 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 artigo 335, 

inciso I, do NCPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará a revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Apresentada 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para impugná-la, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Às providências. Expeça-se 

o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de agosto de 2018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1015634-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. (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 
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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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011284-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LIMA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT0008364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARQUES DA SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PINTO OAB - MT2286/O (ADVOGADO)

GISELE CRISTINA BALBO OAB - MT0007454A (ADVOGADO)

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011284-86.2017.8.11.0041. EMBARGANTE: 

SANDRO LIMA DE OLIVEIRA EMBARGADO: MARCELO MARQUES DA 

SILVA 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. Existe pedido 

de denunciação à lide formulada na inicial, que se faz necessário a 

análise, desde já, evitando-se indevido tumulto nos autos. Antes de se 

analisar a pertinência do pedido de denunciação à lide, mostra-se 

imprescindível realizar um juízo de admissibilidade, haja vista que o pedido 

de denunciação se trata de verdadeira petição inicial e, por isso, deve 

observar todos os pressupostos necessários ao seu recebimento e 

processamento, sob pena de indeferimento. Nesse sentido a lição de 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (“Intervenção de Terceiros”. São Paulo: 

Malheiros Editores, 1997. p. 140): “Como facilmente se compreende, a 

admissibilidade da denunciação da lide depende sempre, mesmo quando 

configurada uma dessas três hipóteses, da implementação de certos 

pressupostos formais, como o modo de deduzi-la, tempestividade etc.; 

depende também, como é óbvio, da presença dos pressupostos de 

admissibilidade do julgamento do mérito, de aplicação geral em todo o 

sistema de direito processual.” A respeito esclarecedora também a lição 

de AROLDO PLÍNIO GONÇALVES (“Da Denunciação da Lide”. Rio de 

Janeiro: Editora Forense, 1995. p. 265): “A denunciação da lide se fará, 

tanto no caso de garantia própria (formal) – por transmissão de direitos – 

como no de garantia imprópria – responsabilidade civil – por petição. 

Trata-se de verdadeira petição inicial que deverá conter todos os 

requisitos previstos no art. 282, do Cód. de Proc. Civil. Se não os contiver, 

depois de observado o que determina o art. 284, será dever do juiz 

indeferi-la liminarmente, na forma estabelecida no art. 295, do estatuto 

processual em vigor.” Nesse sentido, alega o embargante na inicial que os 

títulos em execução “(...) foram endossados pela pessoa da Sra. Rita de 

Cassia de Carvalho Oliveira, (...)” (id. 6060533 - Pág. 11), ao que 

argumenta que art. 21 da Lei 7357/85estabelecess que o Endossante 

deve garantir o pagamento da Cártula endossada. Registre-se, que a 

alegação inicial resume-se a assertiva do embargante de que tentou 

auxiliar a referida pessoa e “... em um ato de boa fé, entregou a Sra. Rita 

de Cassia um talonário de cheques do Banco Santander assinado em 

branco, contendo as 20 folhas de cheques que a Sra. Rita de Cassia 

necessitava para compor o débito com o Embargado.” (id. 6060533 - Pág. 

4) A demanda embargada é movida apenas contra o embargante, na 

qualidade de emitente das cártulas. Entendo, portanto, que a pretensão de 

denunciação da lide não encontra amparo no art. 125, II, CPC/2015 

(correspondente ao art. 70, III, do CPC/1973), no caso dos autos, porque: 

(a) é descabida quando introduz fato novo no litígio, como acontece na 

espécie, em que o direito de regresso não decorre diretamente e 

incondicionalmente da previsão legal ou contratual, dado que lastreada em 

imputação feita pelo denunciante em culpa da denunciada; e (b) a 

denunciação da lide prevista no art.125, II,CPC/2015 (correspondente ao 

art. 70, III, do CPC/1973), não é obrigatória, e deve ser indeferida, quando 

se verificar que procrastinará a marcha normal do processo, sendo certo 

que a parte ré denunciante poderá demandar contra o terceiro, em ação 

própria, o que entender direito. Neste sentido, a orientação do prof. 

Humberto Theodoro Júnior: “Não se pode, enfim, utilizar a denunciação da 

lide com o propósito de excluir a responsabilidade do réu para atribuí-la a 

terceiro denunciado, por incorrer direito de regresso a atuar na espécie. É 

que, “em tal caso, se acolhidas as alegações do denunciante, a ação 

haverá de ser julgada improcedente e não haverá lugar para regresso; 

desacolhidas, estará afastada a responsabilidade do denunciado” (“Curso 

de Direito Processual Civil”, vol. I, 49ª ed., Forense, 2008, RJ, p. 130, item 

nº 115) O prof. Cássio Scarpinella Bueno trilha o mesmo entendimento, in 

verbis: “Em que pese a literalidade do texto [caput, do art. 70, do CPC], a 

maior parte da doutrina entende que a denunciação da lide só é obrigatória 

quando for de evicção ou, de forma mais ampla, de garantia própria, 

derivada da transmissão de direito, diante do comando do art. 456 do 

Código Civil, que estabelece a pena de perdimento de eventual direito de 

regresso caso não haja a “notificação” do alienante do litígio quando e 

como determinarem as leis do processo. (...) O inciso III do art. 70 

disciplina a mais comum das hipóteses de denunciação da lide. Cabe a 

denunciação da lide “àquele que estiver obrigado, pela lei ou contrato a 

indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder à demanda”. 

Justifica-se a denunciação toda vez que houver alguma relação jurídica 

(estabelecida convencionalmente ou imposta pela lei), que garante um 

determinado proveito econômico a alguém, mesmo diante da ocorrência de 

dano. O exemplo mais mencionado pela doutrina e mais facilmente 

encontrado na jurisprudência dos Tribunais é o contrato de seguro.” 

(“Cursos Sistematizado de Direito Processual Civil Procedimento comum: 

ordinário e sumário”, vol.2, tomo I, 2ª ed., Saraiva, 2009, SP, p. 500/501 e 

503 – grifo nosso) Por fim, a lição dos profs. Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria Andrade Nery: “Direito genérico de regresso. Inadmissibilidade. 

Cabimento apenas nos casos de garantia. “A admitir-se a denunciação em 

qualquer situação em que possa haver posterior direito de regresso do 

vencido contra um terceiro, poder-se-ia chegar a um resultado oposto 

àquele buscado pelo legislador, de maior delonga na solução da lide 

principal, o que constituiria ofensa ao princípio da celeridade processual e 

até mesmo uma denegação de justiça.” (JTACivSP 81/210). No mesmo 

sentido: RT 603/161. 593/144, 586/89; JTACivSP 83/114, 159; Grecco, 

ESD, 2, 249/258.” (“Código de Processo. Civil Comentado e Legislação 

Processual Civil Extravagante em Vigor”, 10ª edição, RT, 2007, p. 286, 

parte da nota 17 ao art. 70 – grifo nosso) Assim sendo, o pleito do 

embargante não encontra arrimo em nenhuma das hipóteses do art. 125 

do CPC, sendo certo que eventual direito de regresso poderá ser 

postulado em ação própria (§ 1º do art. 125 do CPC). Com efeito, “(...) 

DENUNCIAÇÃO À LIDE. Improcede a denunciação à lide, na medida em que 

o denunciante não objetiva exercer pretensão de regresso contra a 

denunciada, mas, sim, alterar o polo passivo da demanda, atribuindo 

àquela a responsabilidade integral pelo ocorrido, ao que não se presta o 

instituto em liça. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70074606286, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira 

Rebout, Julgado em 10/08/2017 – grifo nosso) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ENDOSSO. DENUNCIAÇÃO À 

LIDE DO ENDOSSATÁRIO. Hipótese em que não se mostra justificável a 

denunciação à lide do endossatário do cheque objeto da ação monitória, 

posto que a devedora principal é a responsável pelo débito. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70014019558, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado de Souza Júnior, 

Julgado em 13/01/2006) Por fim, o eg. STJ já assentou o seguinte: “A 

denunciação da lide, na hipótese do art.700, III, do CPC, restringe-se às 

ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou 

contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, 

indenizando o garantido em caso de derrota, sendo vedado, além do mais, 

introduzir-se fundamento novo no feito, estranho à lide principal. ” (STJ-4ª 

Turma, REsp 648253/DF, rel. Min. Barros Monteiro, v.u., j, 04/10/2005, DJ 

03/04/2006 p. 352, o destaque não consta do original) Outrossim, não se 

pode esquecer que o cheque é considerado uma ordem de pagamento à 

vista não sendo admitidas exceções pessoais em relação a terceiros de 

boa-fé. Desta forma, nos termos da orientação adotada, incabível a 

denunciação da lide. Intime-se o embargado, por seu advogado, para, 

querendo, apre-sentar impugnação, no prazo de 15 dias. Às providências. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1021510-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ ANTONIO SCHEFFEL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO)

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA OAB - MT16344 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA OAB - SP375540 (ADVOGADO)

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021510-53.2017.8.11.0041. 

EMBARGANTE: JUAREZ ANTONIO SCHEFFEL EMBARGADO: NIDERA 

SEMENTES 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. 

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

Intimação 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)

 

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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1020523-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR)

ANTONIO CARVALHO (AUTOR)

SANTILHA DE OLIVEIRA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO (RÉU)

ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN (RÉU)

KLEBER DE CARVALHO ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020523-17.2017.8.11.0041. AUTOR: CVL 

IMOVEIS LTDA - EPP, ANTONIO CARVALHO, SANTILHA DE OLIVEIRA 

CARVALHO RÉU: PEDRO MARTINS VERÃO, KLEBER DE CARVALHO 

ARAUJO, ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN Vistos. Redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 15/10/2018, às 11:30 horas, que será realizada 

na sala 03 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação do Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na pessoa 

de seu advogado, nos termos do artigo 334, § 3º, do NCPC. Citem-se os 

segundo e terceiro corréus Kleber e Erika e intimem-se estes e o primeiro 

réu Pedro, nos endereços indicados no petitório de id 10289407, para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no artigo 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 artigo 334, § 

8º, do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o artigo 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 artigo 335, 

inciso I, do NCPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará a revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Apresentada 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para impugná-la, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Às providências. Expeça-se 

o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de agosto de 2018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028905-96.2017.8.11.0041

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:

LUIS FERNANDO SANT ANA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1028905-96.2017.8.11.0041 Cite-se o devedor executado para, 

no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem penhorados 

bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor 

da causa. No caso de integral pagamento da obrigação no prazo de três 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não pagamento da 

obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos 

executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo 

para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente 

e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, mais custas e 

honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do 

débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá 17 

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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1022546-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (EMBARGANTE)

CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO)

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WG DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA 

CAMINHOES LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO CESAR FERNANDES SOUZA OAB - GO43249 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022546-33.2017.8.11.0041. 

EMBARGANTE: CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI, ESCAVASUL 

CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: WG DISTRIBUIDORA 

DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOES LTDA - ME Vistos. 

A gratuidade foi indeferida por este Juízo, sendo certo que através de 

decisão do id. 9592509, extinguiu-se o feito em razão da ausência do 

recolhimento das custas no prazo assinalado. Na sequência, o 

embargante apelou da r. sentença (id. 9907922). Em decisão do id. 

11371123 foi determinado o processamento do recurso de apelação, na 

forma do que estabelece o CPC ( art. 331, § 1º, c/c 1.010, § 1º), inclusive 

com determinação de cumprimento do entabulado no Após, § 3º do artigo 

1.010 do CPC. Expediu-se carta precatória para que o embargado 

apresentasse contrarrazões ao recurso manejado (id. 12022949). O 

Embargante compareceu nos autos (id. 12186232), narrando o 

deferimento do processamento de recuperação judicial, e pleiteando a 

suspensão do presente feito, bem como uma série de outras providências 

("Diante do exposto, requer seja determinado ao Requerente a proibição 
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de retirar qualquer dinheiro das contasbancárias da recuperanda e que 

seja determinada a proibição de retirada de qualquer outro valor ou bem 

pertencente à empresa que esteja arrolado nos autos recuperacionais, 

possibilitando a continuidade das atividades da empresa recuperanda, sob 

pena de multa diária a ser fixada por este r. Juízo e demais cominações 

civil e penal;") O presente feito encontra-se extinto. Eventual providência 

em decorrência da recuperação judicial deve ser formulado no bojo da 

execução e não nestes autos. Certifique a secretaria o retorno da 

deprecata, e na hipótese de ausência de retorno, consigno que a citação 

do embargado/exequente deve se dar via DJe, na pessoa do procurador 

constituído nos autos da execução manejada. Cumpra-se, assim, 

integralmente o já determinado no id.11371123. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de agosto de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001636-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001636-48.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA EXECUTADO: SAGA SEUL COMERCIO 

DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA Vistos. Diga a exequente quanto 

a exceção de pré-executividade (id. 12999432) e documentos que a 

acompanham em 10 (dez) dias. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1020523-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR)

ANTONIO CARVALHO (AUTOR)

SANTILHA DE OLIVEIRA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO (RÉU)

ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN (RÉU)

KLEBER DE CARVALHO ARAUJO (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, recolher(em) 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003295-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1003295-92.2018.8.11.0041 Vistos. Designo audiência de 

conciliação para o dia 23.10.2018 às 11:00 horas, que será realizada na 

sala 06 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 13 de agosto de 

2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito Documento assinado 

digitalmente conforme previsto no art.205,§2 do CPC/15.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1009575-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA AFFONSECA SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDER MARTINS BERNARDES OAB - MT15604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORAILDES TEREZA MOREIRA DOS SANTOS (RÉU)

RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1009575-16.2017.8.11.0041 

AUTOR: CONSTRUTORA AFFONSECA SA RÉU: RAIMUNDO PEREIRA DOS 

SANTOS, JORAILDES TEREZA MOREIRA DOS SANTOS Vistos. Alguns 

aspectos devem ser esclarecidos. Em primeiro lugar, trata-se de pessoa 

jurídica que pleiteia a concessão de gratuidade, sendo certo que a 

documentação carreada com a inicial não é apta a comprovar a referida 

hipossuficiência. Nesse sentido, foi oportunizado à autora a juntada de 

documentos "contábeis recentes," (id 6794935), ao que o autor juntou 

Balanço patrimonial dos anos de 2.014/2.015. Com efeito, “AGRAVO 

INTERNO - JUSTIÇA GRATUITA - MASSA FALIDA - PESSOA JURÍDICA - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - CONTROLE PELO JUIZ - 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita às pessoas jurídicas, cabe a elas comprovar, cabalmente, 

a sua hipossuficiência. 2. Deve o magistrado indeferir o pedido de 

gratuidade de justiça, caso considere, diante das circunstâncias do caso, 

não ser o requerente carecedor da benesse. 3. Decisão monocrática do 

Relator fundada em jurisprudência consolidada do STJ. Agravo interno não 

provido.” (TJ-MG - AGV: 10024960340230002 MG , Relator: Estevão 

Lucchesi, Data de Julgamento: 28/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 14ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2013) “Ao contrário do que 

ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica 

asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o 

fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus 

decorrentes do ingresso em juízo.” (STF-Pleno: RTJ 186/106) No mesmo 

sentido: RT 833/264, Bol. AASP 2.326/2.744. 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. 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 
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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) Não se pode, ainda, perder de vistas que 

Entretanto, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos 

litigantes do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento a 

aqueles que realmente necessitam. A par dessa realidade, o Poder 

Judiciário passou a analisar com mais cuidado os pedidos de gratuidade, 

caso a caso, limitando o abuso e, em havendo duvida, solicitando a 

necessária comprovação, de acordo com a exigência Constitucional (art. 

5º, inc LXXIV). Nesse sentido, a lição do prof. Dinamaco 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.

[1]” (grifo nosso) Acerca do tema o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

rem se manifestado: “REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO 

REVOGADO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O 

INDEFERIMENTO DO PLEITO – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE 

PROVA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECURSO 

DESPROVIDO.1. Em tese, para ser beneficiário da justiça gratuita, basta a 

simples afirmação do interessado de que não pode efetuar o pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios; todavia, o magistrado 

pode indeferir o pedido se tiver fundadas razões para tanto, caso em que 

o interessado deverá fazer prova inequívoca da sua incapacidade 

financeira. 2. Se não há documento apto a comprovar que o recorrente 

não dispõe de recursos para fazer frente às despesas do processo e 

honorários; ao contrário, há indícios fortes de que tem capacidade 

financeira, uma vez que possui vasto patrimônio e cotista em diversas 

sociedades empresárias, há que ser mantida a revogação do benefício.

(Ag 28130/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 

28/04/2015) AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

JUSTIÇA GRATUITA - PRESENÇA DOS REQUISITOS - INOCORRÊNCIA - 

PEDIDO INDEFERIDO - PRAZO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS - 

RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de 

assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser 

afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que 

o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 

(AgR 34735/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 

28/04/2015) AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - AÇÃO 

REVISIONAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA 

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA SUPORTAR 

AS CUSTAS PROCESSUAIS - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE 

ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - 

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 pedido de justiça gratuita há que 

ser indeferido.O mero inconformismo, desprovido de elementos aptos a 

modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra 

suficiente para se prover o Regimental interposto.(AgR 41392/2015, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) 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, 17 de agosto de 2.017. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] DINAMARCO, Candido 

Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. V.2 São Paulo: Malheiros, 

2001. pp; 629-630

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1026843-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RONALDO SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IM - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (RÉU)

SETENTRIONAL - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO 

LTDA (RÉU)

GINCODELTA INCORPORACOES LTDA (RÉU)

PAULO ROBERTO MARCONDES (RÉU)

TALLADEGA - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO 

LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026843-83.2017.8.11.0041. AUTOR: 

RONALDO SILVA DOS SANTOS RÉU: GINCODELTA INCORPORACOES 

LTDA, PAULO ROBERTO MARCONDES, SETENTRIONAL - 

AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, TALLADEGA 

- AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, IM - 

AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA Vistos e etc. 

Ab initio, com relação ao pedido de concessão de tutela de urgência 

(manutenção da posse) é de se consignar que embora alegue a posse a 

mais de 26 (vinte e seis) anos, afirma na inicial que a relação com o 

proprietário da empresa demandada seria de emprego, havendo, portanto 

dúvida quanto ao animus domini do autor sobre a área. Outrossim, esta 

ação judicial de usucapião, objetiva o domínio do bem, não é o meio 

adequado para proteção possessória do autor. As demandas 

possessórias possuem regramento próprio, segundo os artigos 554 a 568, 

do NCPC, devendo ainda ser proposta no juízo competente, qual seja, a 

Vara Especializada de Direito Agrário desta Capital (Resolução n. 

006/2014/TP). Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. os termos do 

art.334 e §§ do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 

23.10.2018 às 08:30 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 Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. 

Cite-se e intime-se a parte ré e os confinantes para a 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, 
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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. Intimem-se as Fazendas Públicas Municipal, Estadual e 

Nacional para, querendo, manifestarem nos autos. Concedo a gratuidade. 

Ciência ao Ministério Público. Intime-se.Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 940758 Nr: 55035-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIBERTI BENTO DE PAULA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n° 55035-48.2014.811.0041

Código 940758

Vistos.

Intime-se a requerida para efetuar o pagamento dos honorários periciais 

no prazo de 5 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC), sob pena de PENHORA. 

Ressalvo que caso a executada não cumpra ao determinado no prazo 

legal, ser-lhe-á aplicada multa por litigância de má-fé.

Empós, expeça-se o respectivo alvará ao perito judicial conforme dados 

bancários declinados à fl. 106.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1139014 Nr: 27014-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIMBERLLY SANTOS GUANDALINI

 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

 Processo n° 27014-91.2016.811.0041

Código 1139014

Vistos.

Intime-se a requerida para efetuar o pagamento dos honorários periciais 

no prazo de 5 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC), sob pena de PENHORA. 

Ressalvo que caso a executada não cumpra ao determinado no prazo 

legal, ser-lhe-á aplicada multa por litigância de má-fé.

Empós, expeça-se o respectivo alvará ao perito judicial conforme dados 

bancários declinados à fl. 106.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 402425 Nr: 34352-63.2009.811.0041

 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: IVONEI RODRIGUES DOS SANTOS

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:7670

 (...) Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento de 

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

CPC.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que arbitro no valor de 10% do valor da 

causa, com fundamento no artigo 85, §1º e 2º, do NCPC. No entanto, 

sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito 

ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o 

art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 893029 Nr: 25221-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA LINDAMAR RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

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

- OAB:9764-A/MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - 

OAB:18.603/B

 Processo n° 25221-88.2014.811.0041

Código 893029

Vistos.

Considerando que a executada efetivou o pagamento do valor 

remanescente (fl. 408), extingo o processo pelo cumprimento integral da 

obrigação, nos termos do art. 924, II, NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 412. 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1028600 Nr: 36094-16.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS, PAULO CESAR DA SILVA VIEIRA

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

SEGURO S/A

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

OAB:13.257, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 (...) 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.Intime-se a parte autora 

para que informe os dados bancários, empós expeça-se o respectivo 

alvará para liberação dos valores depositados nestes autos.Com relação 
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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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1010656 Nr: 27874-29.2015.811.0041

 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: ILCIELE CATARINA 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:8.506-A

 (...) Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por ILCIELE CATARINA DA 

SILVA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS.Considerando que a parte requerida efetuou o depósito dos 

honorários periciais antes da realização da perícia médica, determino a 

expedição de alvará para restituição do valor à parte requerida, mediante 

transferência para conta a ser indicada, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 36/2012 – CGJ.Custas pelo autor, bem como ao pagamento 

dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1123073 Nr: 20070-73.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDS, MARILENE ANTONIO DA SILVA

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 (...) Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por BRUNO EDUARDO DA 

SILVA neste ato representado por sua genitora MARILENE ANTÔNIO DA 

SILVA em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS.Considerando que a parte requerida efetuou o depósito dos 

honorários periciais antes da realização da perícia médica, determino a 

expedição de alvará para restituição do valor à parte requerida, mediante 

transferência para conta a ser indicada, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 36/2012 – CGJ.Custas pelo autor, bem como ao pagamento 

dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1168982 Nr: 39695-93.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDOM, MEIRE DE OLIVEIRA LIMA

 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 

- OAB:OAB/MS 6.611

 (...) Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por JEFERSON DE OLIVEIRA 

MELO, neste ato representado por sua genitora MEIRE DE OLIVEIRA LIMA 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Custas pelo autor, 

bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No 

entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme 

dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 767343 Nr: 20167-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA SANTA MARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTATO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MARIA MARTINS DE 

ALMEIDA - OAB:14.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - SÃO 

CARLOS - OAB:

 (...) Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa, com fundamento nos artigos 82, § 2º, e 85, § § 1º e 2º, do 

NCPC.No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco 

anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Certificado o trânsito em 

julgado, a Secretaria Judicial remeterá os autos ao Cartório 

Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das custas processuais, 

se houver, não se excluindo outras anotações que se fizerem 

necessárias. Após o retorno dos autos, a Gestora expedirá Certidão de 

Crédito em favor do credor, devendo adotas todas as providências 

estabelecidas no Provimento n. 84/2014 – CGJ.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 839027 Nr: 43560-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESSENCIAL FOMENTO MERCANTIL COMERCIAL LTDA, 

JEOCIY DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLE CONSTRUÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa, com fundamento nos artigos 82, § 2º, e 85, § § 1º e 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, a Secretaria Judicial remeterá os 
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autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das 

custas processuais, se houver, não se excluindo outras anotações que 

se fizerem necessárias. Após o retorno dos autos, a Gestora expedirá 

Certidão de Crédito em favor do credor, devendo adotar todas as 

providências estabelecidas no Provimento n. 84/2014 – CGJ.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 865629 Nr: 6078-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMIR VERONESE PRATES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9.865 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ARRUDA ALVIM - 

OAB:118.685 SP, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - 

OAB:12.363 SP, MARIO LUCIO DE LIMA NOGUEIRA FILHO - 

OAB:12.774, RAIMUNDO HELDER PINHEIRO JUNIOR - OAB:72.198/RJ

 (...) Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura 

do respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.Com a expedição do alvará, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 107209 Nr: 476-30.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ÁGUEDA DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:13.652 / MT, JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - 

OAB:2320/MT, JUVINO GONÇALVES DA SILVA - OAB:2534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:10407/MT, GISELE RAQUEL 

ZULLI - OAB:10397/MT

 Processo n° 476-30.2003.811.0041

Código 107209

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 966/967, de maneira que ao invés de expedir carta 

precatória como determinado no despacho de fl. 964, seja expedido 

mandado para penhora no ros to  do processo n º 

0001305-88.2018.4.01.3600, atualmente em trâmite perante a 4ª vara 

Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, como denota o extrato de fl. 

967.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de Agosto de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1117756 Nr: 17806-83.2016.811.0041

 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: JAMILSON SANTANA PINHEIRO DA ROSA, JANDILSON 

ALVES ROSA TAQUES, JOSE PAULO ALVES DA ROSA, JACQUELINE 

ALVES DA ROSA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11758, GLADSTONE GIMENIS - OAB:21587-O, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 Processo n° 17806-83.2016.811.0041

Código 1117756

Vistos.

Verifico que à fl. 162, a executada colacionou comprovante do pagamento 

espontâneo da obrigação.

As partes se manifestaram simultaneamente às fls. 165/170, onde o 

exequente se manifestou concorde ao valor depositado, requerendo o 

levantamento do montante e consequentemente a extinção do feito.

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$ 19.816,34 (dezenove mil oitocentos e dezesseis reais e 

trinta 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 à fl. 166. Com 

relação à 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 774759 Nr: 27985-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HESTER CAMPOS GONZAGA

 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

 Processo n° 27985-18.2012.811.0041

Código 774759

Vistos.

Verifico que às fls. 211, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

A exequente se manifestou à fl. 212 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$ 15.437,36 (quinze mil quatrocentos e trinta e sete reais e 

trinta e seis 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. 212. 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.
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§ 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.: 923736 Nr: 45678-44.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON AMORIM SOARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 45678-44.2014.811.0041

Código 923736

Vistos.

Ante o petitório de fls. 79, intime-se o perito nomeado para designar nova 

data para realização dos trabalhos periciais.

Após, oficie-se o Centro de Ressocialização de Várzea Grande para 

providenciar a apresentação do requerente no dia designado.

Intime-se o advogado do autor por meio eletrônico, cientificando-o da 

perícia designada.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 875583 Nr: 13822-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, MARCOS 

EUGENIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 13822-62.2014.811.0041

Código 875583

Vistos.

Manifeste-se a parte exequente quanto a impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 117/141, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de Agosto de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1034447 Nr: 38860-42.2015.811.0041

 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: DAVILSON BARBALHO CAMARA

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

SEGURO S/A

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

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.Intime-se a parte autora para que 

informe os dados bancários, empós expeça-se o respectivo alvará para 

liberação dos valores depositados nestes autos.Com relação a expedição 

do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo 

parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a 

seguinte redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que 

deferem pedido de levantamento de depósito condicionam-se 

necessariamente à intimação da parte contrária para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O levantamento somente poderá 

ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para 

recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para 

assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente 

certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos 

estabelecidos no referido comando normativo.Com a expedição do alvará, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 14 de Agosto de 2018Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 839335 Nr: 43866-98.2013.811.0041

 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: GENILSO ALVES DE SOUZA

 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

 (...) Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por GENILSO ALVES DE 

SOUZA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO 

DPVAT S.A.Considerando que a parte requerida efetuou o depósito dos 

honorários periciais antes da realização da perícia médica, determino a 

expedição de alvará para restituição do valor à parte requerida, mediante 

transferência para conta a ser indicada, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 36/2012 – CGJ.Custas pelo autor, bem como ao pagamento 

dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 406079 Nr: 37473-02.2009.811.0041

 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: CARMEM DE FATIMA DUTRA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n° 37473-02.2009.811.0041

Código 406079

Vistos.

Considerando que a executada efetivou o pagamento do valor 

remanescente (fl. 344), extingo o processo pelo cumprimento integral da 

obrigação, nos termos do art. 924, II, NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 346. 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 
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formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 806118 Nr: 12590-49.2013.811.0041

 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: LUIS CARLOS MORAIS

 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

 (...) Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por LUIZ CARLOS MORAIS 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Considerando que 

a parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 – 

CGJ.Custas pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 450620 Nr: 23144-48.2010.811.0041

 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: ESPOLIO DE GALIANA JULIETA DE QUEIROZ DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON BERT, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEN CAROLINE GOLONI - 

OAB:19711/0 MT, GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - OAB:12.684-A, 

GLEYSON FERNANDES LOPES DIAS - OAB:, RALFF HOFFMANN - 

OAB:13128-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 23144-48.2010.811.0041

Código 450620

Vistos.

Considerando que o acordo homologado estabeleceu o pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) via 

depósito judicial, expeça-se o respectivo alvará ao patrono da parte 

exequente conforme dados bancários declinados às fls. 730.

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.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1121877 Nr: 19611-71.2016.811.0041

 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: SINVAL RODRIGUES GOUVEIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso de 

apelação. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância.

Desta feita, tratando de processo que já recebeu a prestação jurisdicional 

de forma definitiva, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 716766 Nr: 10805-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOBLE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VERNER KLEIN, PAULO ROBERTO KLEIN, 

MÁRCIA BARELLA KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18.293

 Código 716766

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intimem-se os devedores, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 564/565).

Na hipótese de o devedor ser representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação do devedor 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 o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1031321 Nr: 37393-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALTAZAR GOMES GARCIA

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

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

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda B. de Oliveira Sodré 

- OAB:OAB/MT 13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:24.214/DF

 Processo n° 37393-28.2015.811.0041

Código 1031321

Vistos.

Verifico que após a realização de penhora online, esta restou frutífera 

bloqueando o saldo remanescente de R$6.225,41 (fls. 71/80).

Às fls. 81, o exequente pugnou pela expedição de alvará e 

consequentemente extinção do feito.
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Intimada para se manifestar, a executada deixou o prazo transcorrer in 

albis, conforme certidão de fls. 82.

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 com sua obrigação, após o 

bloqueio do saldo remanescente de R$ 6.225,41 (seis mil duzentos e vinte 

e cinco reais e quarenta e um 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. 81. Com 

relação à 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 848224 Nr: 51595-78.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO

 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 isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por ADELIA CONCEIÇÃO DE 

FIGUEIREDO em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS.Considerando que a parte requerida efetuou o depósito dos 

honorários periciais antes da realização da perícia médica, determino a 

expedição de alvará para restituição do valor à parte requerida, mediante 

transferência para conta a ser indicada, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 36/2012 – CGJ.Custas pelo autor, bem como ao pagamento 

dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1009918 Nr: 27548-69.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MAURO DA SILVA

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

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

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

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 (...) Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da 

condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento 

de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC.Intime-se a parte autora 

para que informe os dados bancários, empós expeça-se o respectivo 

alvará para liberação dos valores depositados nestes autos. Com relação 

à 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1078121 Nr: 301-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO DE AQUINO LINS - 

OAB:21.050, NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, TANIA MARIA SOUZA SANTOS FERREIRA - 

OAB:3926/MT

 Vistos.

Intime-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias regularizar sua 

representação processual.

Após, façam-me os autos concluso para homologação do acordo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 879161 Nr: 16276-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO LOPES DA CRUZ

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 16276-15.2014.811.0041

Código: 879161

Vistos.

Diante da divergência dos valores apresentados, remetam-se os autos à 

Contadoria deste Juízo para elaboração do cálculo nos moldes da 

sentença de fls. 70/74.

Com o retorno dos autos, intimem-se as partes para manifestarem acerca 

do novo cálculo apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, 

NCPC).

Após, retornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1072839 Nr: 56572-45.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELINA HELENA DE AQUINO 

COSTA - OAB:17.036-E, NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6247/O, WANTUIR LUIZ PEREIRA - OAB:11171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA MARIA SOUZA 

SANTOS FERREIRA - OAB:3926

 Vistos.

Intime-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias regularizar sua 
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representação processual.

Após, façam-me os autos concluso para homologação do acordo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1072825 Nr: 56560-31.2015.811.0041

 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: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO DE AQUINO LINS - 

OAB:21.050, NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, TANIA MARIA SOUZA SANTOS FERREIRA - 

OAB:3926/MT

 Vistos.

Intime-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias regularizar sua 

representação processual.

Após, façam-me os autos concluso para homologação do acordo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1076760 Nr: 58452-72.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, TANIA MARIA SOUZA SANTOS FERREIRA - 

OAB:3926/MT

 Vistos.

Intime-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua 

representação processual.

Após, façam-me os autos concluso para homologação do acordo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1083318 Nr: 3111-27.2016.811.0041

 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: JOELSON DE OLIVEIRA ROSA

 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

 (...) Assim, os presentes embargos declaratórios não comportam 

acolhimento por não haver no julgado os vícios propalados.Desta feita, 

REJEITO os presentes embargos de declaração.Intime-se o exequente 

para se manifestar acerca do cumprimento espontâneo da sentença (fls. 

175/180), e em caso de discordância colacione aos autos cálculo 

demonstrativo discriminado e atualizado da quantia que entenda devida no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 526, § 1°, NCPC).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1076743 Nr: 58435-36.2015.811.0041

 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: ANGELA MARIA MENDES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1078061 Nr: 245-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFANI CAROLINE BICUDO RINALDI

 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 seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o recolhimento DO RESTANTE dos honorários periciais, 

consoante decisão de fls. 83/84. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 336783 Nr: 19663-48.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE DA SILVA SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA PERINI BRASIL DE 

PAULA DURIGAN - OAB:10.729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16.988 MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18067, MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Processo n. 19663-48.2008.811.0041

Código 336783

 Vistos

Após a remessa dos autos à Contadoria, restou verificada o saldo 

remanescente no valor de R$78.022,56 (setenta e oito mil, vinte e dois 

reais e cinquenta e seis centavos), conforme à fl. 416.

 Intimadas as partes para manifestarem, a parte autora concordou com o 

cálculo e requereu o cumprimento da obrigação, já a requerida deixou 

transcorrer o prazo para manifestação de acordo com a certidão de fl. 

421.

 Diante do exposto, homologo o cálculo elaborado pela contadoria (fl. 416), 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

 Intime-se a requerida para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de Agosto de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1130511 Nr: 23237-98.2016.811.0041

 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: MARCELO FÉLIX DA SILVA, KARITA GIOVANNA LOPES 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDRAURRE - OAB:12.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918

 Processo n. 23237-98.2016.811.0041
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Código n. 1130511

Vistos.

O STJ no Tema/Repetitivo nº970, através da relatoria do Min. Luis Felipe 

Salomão, determinou a afetação ao rito dos recursos repetitivos do 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.498.484 – DF, conjuntamente com o REsp nº 

1.635.428/SC, ao que determinou a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros 

cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do 

vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto 

de contrato ou promessa de compra e venda, como é a hipótese em 

discussão no caso em tela.

Assim sendo, determino a imediata suspensão do presente feito, até o 

julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.498.484 – DF, conjuntamente com 

o REsp nº 1.635.428/SC, lançando-se no sistema APOLO o respectivo 

código de suspensão, em razão do presente recurso repetitivo.

 Às providências. Cumpra-se.

 Cuiabá, 16 de Agosto de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 5936 Nr: 2156-89.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁCIO ANTÔNIO PACHECO PINTO DE 

CASTRO, CÉLIA MARIA COSTA E SILVA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Processo n° 2156-89.1999.811.0041 (n° antigo 587/1999)

Código 5936

Vistos.

Determinado a intimação do exequente para se manifestar informando 

acerca do cumprimento do acordo homologado às fls. 77, implicando o 

silêncio em concordância, a parte credora permaneceu inerte (fls. 87).

A executada pugnou pela expedição de ofício ao Cartório do 5° Ofício 

desta Capital visando à realização da baixa no gravame que incide sobre a 

matrícula do imóvel de n° 36.256 (fls. 86).

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Ab initio, defiro o pedido de fls. 86.

Em razão do cumprimento integral do acordo homologado às fls. 77, 

JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II 

do NCPC.

Expeça-se Ofício ao Cartório do 5° Ofício desta Capital para efetuar a 

baixa no gravame que incide sobre o imóvel matriculado sob o n° 36.526.

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de Agosto de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 867085 Nr: 7249-08.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANDA RIGUI TRETIN, MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A

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

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:20.011-A, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A, LEONARDO FRANCISCO CAVUTTO - OAB:9.648, RUBIA 

EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:16.120

 Processo n. 7249-08.2014.811.0041

Código 867085

SENTENÇA

Vistos.

Giovani de Oliveira Costa e Mapfre Seguros Gerais S.A. compareceram 

nos autos informando que celebraram transação, visando colocar fim ao 

presente litígio, cujos efeitos se estendem também a ré Ananda Rigui Tretin 

(fls. 231/232).

A requerida Ananda Rigui Trentin ao se manifestar sobre o referido termo 

de acordo, requereu sua retificação para que fizesse constar os 

honorários contratuais pagos a título de defesa civil (fls. 234/235).

A listisdecunciada Mapfre Seguros Gerais S.A. instada a se manifestar, 

não concordou com a alteração do termo do acordo, salientando inclusive 

que já havia pago o valor avençado, e que o reembolso de honorários 

contratuais, deveriam ser requeridos administrativamente pela segurada 

(fls. 243/244).

Posteriormente a ré Ananda Rigui Trentin retificou sua manifestação, 

corroborando que não se opõe com a homologação da transação na 

forma postos nos autos, pugnando inclusive pela extinção do feito, com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, ‘b’, do CPC (fls. 246).

É o relatório. Decido.

O acordo preenche os requisitos legais.

HOMOLOGO, por sentença, a transação entabulada entre as partes para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão, e, por consequência, 

JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro no artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

pactuada.

As partes desistiram do prazo recursal, assim, certifique-se o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações e baixas de 

estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de agosto de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 318356 Nr: 21072-93.2007.811.0041

 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: JOSÉ EURICO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT, ODETE FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:2772

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

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

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

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1143526 Nr: 28931-48.2016.811.0041

 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: AMÉLIA DO CARMO MENDES STOCO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

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

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

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

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 923158 Nr: 45324-19.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

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

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

OAB:12.573/MT

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

OAB:8.656/MT

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

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

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

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1076723 Nr: 58415-45.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISVAL DA SILVA JACOBINA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1021111 Nr: 32479-18.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GONSALVES GUIMARÃES

 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: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT, PAULO 

ROBERTO CANHETE DINIZ - OAB:13.239- A

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

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

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

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

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

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

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1118793 Nr: 18248-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR DE ABREU

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, HENRIQUE A F MOTTA - OAB:113.815 OAB/RJ, PEDRO 

HENRIQUE B. SOUSA - OAB:155.834/RJ

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

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

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 803409 Nr: 9867-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ALMEIDA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

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

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

de seus advogados e via Diário Eletrônico, para querendo, manifestar-se, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sobre os cálculos acostados às fls. 292. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 869392 Nr: 9103-37.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIFÍCIO CENTRO COMERCIAL MIRANTE DO COXIM, 

GUILHERME DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO SANTOS GIMENEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS - 

OAB:12.052/MT

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

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

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao 

Setor de Arquivo. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1173012 Nr: 41315-43.2016.811.0041

 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: JOSELENE DOS SANTOS COUTO

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao 

Setor de Arquivo. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1096043 Nr: 8874-09.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR JESUS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDAS SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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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.: 1136694 Nr: 25933-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITO ALVES ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIS MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 435806 Nr: 14436-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA CRISTINA AGUIAR DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO CUIABÁ DE ENSINO E CULTURA - 

ICEC, ASSOBES - ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DOS SANTOS CRUZ - 

OAB:13552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE A. OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 13.352, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, 

MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20.371

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

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

intimada, por seu(s) advogado(s), via DJE, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar os dados bancários corretos necessários à expedição do 

Alvará, eis que o Alvará expedido com as informações contidas na 

petição de fl. 357 fora cancelado, sob pena de arquivamento dos autos. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 905925 Nr: 34189-10.2014.811.0041

 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: ANTONIO JOSÉ DA SILVA FILHO, ADMMETTA 

ADMINISTRADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCIVAL VEIGA CAMPOS, APARECIDO 

LEMES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370, JOÃO PAULO ZANIN FIORELLI - OAB:13.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

procuração, contestação, etc). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 378137 Nr: 14274-48.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE VIEIRA LAZARIN

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

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT

 Processo n. 14274-48.2009.811.0041

Código 378137

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

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

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de julho de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012113-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BASIC CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012113-33.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BASIC CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, ERIVELTO DA SILVA GASQUES, RN 

COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos. O exequente compareceu nos autos, 

requerendo a penhora de ativos financeiros via BACENJUD dos 

executados, entretanto, verifico que não houve a citação do executado 

ERIVELDO DA SILVA GASQUES. Desta feita, considerando que os 

executados DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS e RN COMÉCIO VAREGISTA S.A 

devidamente citados, deixaram de pagar o seu débito, DEFIRO o pedido de 

penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual expeço a competente 

ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio segue anexo, 

permanecendo os autos em gabinete até que se processe perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil. Em sendo 

positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta de 

Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a penhora 

quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, 

que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, após o que a 

parte executada deverá ser devidamente intimada por correio para 

manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 841, § 2º, e 

854, § 3º). Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, 

manifeste-se a parte exequente, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Por fim, sem prejuízo, intime-se o 

exequente para, em igual período, manifestar sobre frustração da citação 

do executado ERIVELDO DA SILVA GASQUES, requerendo o que 

entender de direito. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio 
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O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023842-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE ALMEIDA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023842-56.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

SUELI DE ALMEIDA NEVES REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. SUELI DE ALMEIDA NEVES 

ajuizou a presente “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA PARA CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO” em face de BV 

FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

pretendendo, liminarmente, a cominação à parte ré da obrigação 

consubstanciada na baixa do protesto e a exclusão do seu nome dos 

cadastros restritivos de crédito em decorrência do contrato de 

financiamento n. 12039000103694, o qual já teria sido adimplido. É o relato 

do necessário. Decido. Inicialmente, defiro à parte autora a concessão dos 

benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com 

relação ao pedido de concessão liminar de tutela provisória de urgência, o 

artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que 

o pressuposto da probabilidade do direito deve estar cumulado com o do 

perigo de dano ou o do risco ao resultado útil do processo, sendo que a 

ausência daquele ou de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte 

autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”. [2] No caso dos autos, 

não foi possível constatar o preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão da tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a 

probabilidade do direito, ao passo que a parte autora não logrou êxito em 

demonstrar em sede de cognição sumária que o protesto tenha sido 

irregular ou que a parte ré não lhe tenha disponibilizado a documentação 

necessária para a baixa do protesto, ao que a carta de quitação de id 

14486272 demonstra justamente o contrário, valendo consignar que 

compete à parte autora as diligências necessárias para tanto, mediante, 

inclusive, o pagamento de eventuais emolumentos cartorários que sejam 

devidos. Ou seja, a prova pré-constituída não é inequívoca diante das 

alegações vertidas. Do mesmo modo, não foi possível verificar o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o dano que a 

parte autora vier a sofrer em decorrência de conduta da parte ré que 

venha a ser eventualmente considerada abusiva ou ilícita será resolvido 

em perdas e danos. Assim, não preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, a liminar requestada não comporta 

deferimento, eis que não evidenciados a probabilidade do direito, 

tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta útil do processo. Diante 

do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada. Por outro 

lado, tratando-se de relação de consumo, inverto o ônus da prova, em 

razão da hipossuficiência da parte autora. Em atenção ao que determina o 

art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 15/10/2018, às 12:00 horas, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 04 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, art. 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, art. 335), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação 

(NCPC, art. 335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 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, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(NCPC, art. 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. [1] 

Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 

Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza 

Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. 

pág. 131.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022990-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE VENTURA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA (RÉU)

MAXI ORTO CONSULTORIO ORTODONTICO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022990-32.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALAIDE VENTURA LOPES RÉU: CAROLINA SILVANO VILARINHO DA 

SILVA, MAXI ORTO CONSULTORIO ORTODONTICO LTDA - ME Consta na 

petição junto ao ID n. 14438231 requerimento de alteração do polo 

passivo, substituindo a empresa ORAL SIN IMPLANTES DENTÁRIOS pela 

empresa ORAL SIN FRANQUIAS LTDA. Defiro o pedido supra, devendo 

ser excluída a empresa ORAL SIN IMPLANTES DENTÁRIOS e incluída a 

empresa ORAL SIN FRANQUIAS LTDA. Proceda-se com a retificação no 

sistema e o recolha-se o mandado de citação, realizando-se as 

correições. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016226-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BARROS DE MIRALLA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016226-98.2016.8.11.0041. AUTOR: 

FABIO BARROS DE MIRALLA SANTOS RÉU: TELEFONICA BRASIL S/A 

/VIVO S/A Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que desejam produzir. Somente após as partes 
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especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será organizado 

e saneado, com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas 

a serem produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o 

caso. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1026134-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT0008400A (ADVOGADO)

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT0014354A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EUSTAQUE FELIX (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026134-14.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA REQUERIDO: ANTONIO 

EUSTAQUE FELIX Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

proceda com a juntada dos documentos pessoais de forma legíveis (RG, 

CPF e comprovante de residência) e que comprove sua precária condição 

econômica e financeira, conforme exigência constitucional, devendo 

trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos. Intime-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025770-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JOSE PEREIRA (AUTOR)

JORGE JOSE PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA APARECIDA COELHO DOS SANTOS 33841750850 (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025770-42.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JORGE JOSE PEREIRA, JORGE JOSE PEREIRA RÉU: CAROLINA 

APARECIDA COELHO DOS SANTOS 33841750850 Intime-se a parte autora 

para, em 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento da taxa judiciária e 

das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 16 de agosto de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026386-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

JESSICA SOUBHIA ALONSO OAB - MT24486/O-O (ADVOGADO)

EMANUELE PROENCA LARREA OAB - MT18722/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA SANTA ROSA LTDA - ME (RÉU)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (RÉU)

LABORATORIO SANTA ROSA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026386-17.2018.8.11.0041. AUTOR: 

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

RÉU: CLINICA SANTA ROSA LTDA - ME, LABORATORIO SANTA ROSA 

S.A., HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA Intime-se a parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, a fim de 

que junte aos autos comprovante de pagamento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 16 de agosto de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026341-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA OAB - GO6386 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026341-13.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA EXECUTADO: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial a fim de que junte aos autos comprovante de recolhimento 

da taxa judiciária e das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026367-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDE FERREIRA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME (RÉU)

JULIANE GUIOTTI GALVÃO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026367-11.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ENEIDE FERREIRA MENDES RÉU: JULIANE GUIOTTI GALVÃO, INSTITUTO 

DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME Intime-se a parte autora para que, em 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial e junte aos autos documentos 

que comprovem sua hipossuficiência financeira. Advirto ao autor que o 

não atendimento de tal providência acarretará o indeferimento da 

gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026113-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIARA OLIVEIRA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT0018288A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EVANICE CUNHA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026113-38.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SIARA OLIVEIRA DE ANDRADE RÉU: MARIA EVANICE CUNHA DA SILVA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 
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designada para o dia 15/10/2018, às 09h00 – Sala: Conciliação 06, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026061-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026061-42.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RÉU: ATIVA COMERCIO 

DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial a fim de que junte aos 

autos comprovante do recolhimento da taxa judiciária e das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026001-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON VIEGAS DE FREITAS JUNIOR OAB - MS18844 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELDER TABORELLI SEMPIO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026001-69.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSE DA ROSA RÉU: HELDER TABORELLI SEMPIO Intime-se a parte autora 

para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: 

i) Junte aos autos todos os documentos necessários para propositura da 

presente ação (art. 321, parágrafo único, do CPC); ii) Junte aos autos 

comprovante do recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 16 de agosto de 2018. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026483-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ZEFERINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALMEIDA MARTINS OAB - PR59945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ROSARIO BARROSO DE MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026483-17.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE CARLOS ZEFERINO EXECUTADO: LUCAS ROSARIO BARROSO DE 

MEDEIROS Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos comprovante de 

residência; ii) Junte aos autos documentos que comprovem sua precária 

condição econômica e financeira, conforme exigência constitucional de 

que faz jus aos benefícios da justiça gratuita; Advirto ao autor que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de agosto de 

2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025682-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEIDE FELICIANO CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025682-04.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA EXECUTADO: MARINEIDE FELICIANO CORREA Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025680-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER JOSE DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025680-34.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA EXECUTADO: WENDER JOSE DA COSTA Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025805-02.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LUINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE REGIS RIBEIRO OAB - ES15722 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025805-02.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art.290 do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 

de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026297-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA CNA CULTURAL NORTE AMERICANO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ LESSA DE AZEVEDO NETO OAB - PE32964 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELDER J. DE FARIAS (REQUERIDO)

HELDER JOSE DE FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026297-91.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDITORA CNA CULTURAL NORTE AMERICANO S/A 

REQUERIDO: HELDER J. DE FARIAS, HELDER JOSE DE FARIAS Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial 

nos seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art.290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025092-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DE JESUS SILVA OAB - RO0002518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA PROGRESSO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1025092-27.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JEAN DE 

JESUS SILVA REQUERIDO: TRANSPORTADORA PROGRESSO LTDA - ME 

Cumpra-se com conforme deprecado, servindo a cópia da presente de 

mandado. Após o cumprimento, observadas as formalidades legais, 

devolva-se à comarca de origem com nossas homenagens, dando-se 

baixa na distribuição. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de agosto 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 910699 Nr: 37332-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BTC COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA, RHAYANNA 

BORGES TIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOARIBE PERES PROENÇA DE ARAUJO, 

LAURA DE FÁTIMA MAGALHÃES BERÉCO, MAIKON GONÇALO TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO ALBERTO ZANETTI - 

OAB:2229-RO, LUCA DA SILVA LUZARDO - OAB:19.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a advogada Da. Mariana Moraes Miranda para devolver os 

presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 740398 Nr: 37108-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: UNIVERSO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE 

PAPELARIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA PAPEIS LTDA, BANCO DO 

BRASIL, BANCO BRADESCO S.A., BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PIRES MARTINS 

LOPES - OAB:173.583 SP, CESAR COSTA DE OLIVEIRA - OAB:271.513 

SP, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13245-A/MT, RICARDO FERRARESI JUNIOR - OAB:163.085, 

VANDERLEI SANTOS DE MENEZES - OAB:165.393 OAB/SP

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

a Medida Cautelar para confirmar a liminar de fls. 31/32.Condeno os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor do patrono da parte autora, que arbitro em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com suporte no art. 85, § 8º, do CPC.Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, procede-se com as devidas 

baixas e anotações de estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 799460 Nr: 5885-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON CARDOSO JUNIOR - 

OAB:13958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS RIAN VIÉGAS DA 

SILVA - OAB:19093-O

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 133/140, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1006151 Nr: 25986-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRETH APARECIDA DE CAMPOS NICODEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRALE AMAZÔNIA S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RAYMUNDO 

NICODEMOS - OAB:9.136 - MT

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

OAB:3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199/MT

 Proceda-se a juntada de documentos apresentados em audiência.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para juntada dos alegados documentos.

Com a juntada, intime-se a parte embargada para que no prazo de 15 

(quinze) dias se manifeste, podendo adotar quaisquer das posturas do 

art. 436 do CPC.

Ao final, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango
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 Cod. Proc.: 744284 Nr: 41316-04.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE 

PAPELARIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA PAPEIS LTDA, BANCO 

BRADESCO S.A., BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A, BANCO SOFISA 

S/A, BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRÃO LOWENTHAL - 

OAB:23.254 SP, ALEXANDRE PIRES MARTINS LOPES - OAB:173.583 

SP, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 

14992-A, CESAR COSTA DE OLIVEIRA - OAB:271.513 SP, DALTON 

ADORNO TORNAVOI - OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO H. LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 12.409-A, FERNANDO KOIN KROUNSE 

DENTES - OAB:274.307 SP, LUZIA ANGELICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9802, LUZIA ANGÉLICA ARRUDA GONÇALVES - OAB:9802/MT, 

PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A, RICARDO FERRARESI 

JUNIOR - OAB:163.085, VANDERLEI SANTOS DE MENEZES - 

OAB:165.393 OAB/SP

 No mesmo passo, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na LIDE 

SECUNDÁRIA e CONDENO os litisdenunciados BANCO SOFISA S/A e 

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A a arcar, solidariamente, com o réu 

HSBC BANK BRASIL S/A (atual BANCO BRADESCO S/A) a condenação 

imposta nesta sentença, o que faço, também, com fundamento no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil.Considerando a sucumbência recíproca das 

partes, condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com 

fulcro no art. 86 do CPC.Quanto aos honorários advocatícios fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, em favor dos patronos 

das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que 

cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários 

respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC). Transitada esta em julgado e 

n a d a  s e n d o  r e q u e r i d o ,  a r q u i v e m - s e  o s  p r e s e n t e s 

autos.Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 766151 Nr: 18897-53.2012.811.0041

 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: LESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSM, LESDS, DESDS, NDESDS, LESDS, LESDS, 

BRDS, ADSP, WESDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10519 MT, JAIME ULISSES PETERLINI - OAB:10600, 

JEFERSON NEVES ALVES - OAB:6182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO - OAB:, RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - OAB:12016

 Considerando o teor da certidão de fls. 139, cite-se a parte requerida 

Deodoro Espirito Santo da Silva, na pessoa de sua curadora Leonice 

Espirito Santo da Silva, para querendo, ofertar resposta no prazo legal. No 

ato de citação deverá ainda o Sr. Oficial de Justiça obter fotocópia da 

certidão de óbito da genitora do curador Sra. Lenilza Espírito Santo da 

Silva.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 913226 Nr: 39021-86.2014.811.0041

 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: RACAL POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO FLORAIS LTDA, DIEGO 

JUSTINIANO CAPISTRANO PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6.232/MT, GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:13.389/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO 

- OAB:18.498/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. CONDENO a autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do art.85, §2º, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1069806 Nr: 55307-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIER PAVIMENTAÇÃO E 

TERRAPLANAGEM, DHAFINNY SANTOS AGUIAR ALVES, ERYCK 

RYCHARD FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 110, pois a modalidade requerida é só para 

citação.

Intime-se a parte exequente para manifestar em 10 (DEZ) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 943368 Nr: 56494-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ ALVES COSTANESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de intimação por hora certa.

Trago o seguinte julgado:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. PENHORA. 

INTIMAÇÃO POR HORA CERTA. Merece ser mantida a decisão que rejeitou 

a exceção oposta, pois não comprovada a alegada irregularidade na 

intimação. Mostra-se possível a intimação por hora certa na hipótese de 

fundada suspeita de ocultação do devedor, o que o ocorreu no caso, pois 

inexitosas as tentativas por mandado. RECURSO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 

70041423856, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 10/03/2011)

Antes, porem, intime-se a parte exequente para efetuar o depósito de 

diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 197231 Nr: 13378-44.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVO FRANCISCO SALVATORI, FERTIGRÃOS 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, DUSOLLO CORRETORA DE 

CEREAIS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para providenciar o cálculo atualizado da 

dívida, bem como indicar bens passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias.

Não havendo manifestação no prazo estipulado, determino a SUSPENSÃO 

do feito, arquivando-o provisoriamente de acordo com o que dispõe o 

artigo 921, III do Código de Processo Civil, ou até que a parte Credora 

localize bens em nome da parte devedora e os indique nos autos.

Dê-se baixa no relatório mensal e aguarde-se a providência da parte 

interessada.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 767019 Nr: 19816-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIKUO NINOMIYA MIGUEL, ELDIMAR COLETO DE 

ARAÚJO NIMOMIYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: cleidi rosangela hetzel - OAB:, 

CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:OAB/MT 8.244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, CARLOS HENRIQUE NEVES - OAB:10036/MT

 Intime-se a parte exequente para manifestar sobre o prosseguimento do 

feito, em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 333421 Nr: 4089-82.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARCIA E CARDOSO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO HIDEO YAMAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA REGINA DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:10108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Este processo de execução aguarda providencia da parte exequente que 

apesar de intimada via DJE, por seu procurador, quedou-se inerte, visto 

que não se manifestou nos autos, conforme relata a certidão lavrada nos 

autos.

Sendo assim, determino a SUSPENSÃO do andamento deste feito, 

arquivando-o provisoriamente de acordo com o que dispõe o artigo 921, III 

do Código de Processo Civil, ou até que a parte Credora localize bens em 

nome da parte devedora e os indique nos autos.

Dê-se baixa no relatório mensal e aguarde-se a providência da parte 

interessada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 822205 Nr: 28384-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES 

CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM COMERCIO VAREGISTA DE COLCHOES 

LTDA, MÁRCIO ROSA LACERDA, LENIL GOMES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de SUSPENSÃO DA CNH da parte executada, uma vez 

que revela-se desproporcional e não beneficia a parte credora, e em nada 

foi demonstrado para justificar a adoção da medida extrema. Possui, no 

caso, caráter punitivo tão somente, com potencial de comprometer o direito 

do devedor de ir e vir.

Defiro o pedido de expedição de alvará dos valores bloqueados, devendo 

para tanto ser intimada a parte exequente para indicar dados bancários, 

bem como dar prosseguimento ao feito, indicando bens passíveis de 

penhora, em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 329349 Nr: 1553-98.2008.811.0041

 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, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO 

TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando a petição de fls. 184, defiro o pedido de certidão para fins 

de protesto com fulcro no art. 517 do CPC, devendo para tanto 

providenciar o pagamento da guia, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro a expedição de Ofícios para inclusão no cadastro de inadimplentes.

Com a retirada da certidão, não havendo manifestação da parte 

exequente, SUSPENDO o andamento deste feito, arquivando-o 

provisoriamente de acordo com o que dispõe o artigo 921, III do Código de 

Processo Civil, ou até que a parte Credora localize bens em nome da parte 

devedora e os indique nos autos.

Dê-se baixa no relatório mensal e aguarde-se a providência da parte 

interessada.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 435199 Nr: 14059-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR OSS EMER, AIRTON PINTO DA CRUZ, 

CARLOS MAGNO LOPES DE SOUZA, BENEDITO TOSTES, ANTONIO 

CASSIO MARTINS ALBERNAZ, EDUARDO SILVA PAES PORTES, JANIO 

AGRIPINO DE SOUZA NEVES, GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, JOSE 

THEODORO TOSTES, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PRADO ABREU, MARIA DA 

GLORIA PRADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Expedido Alvará de liberação pelo SISCON n 427191-2/2018 no valor de 

R$ 5.464,25 a parte executada, referente ao saldo remanescente.

Retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 824719 Nr: 30764-09.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STER ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA MARIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MATILDE DA SILVA - 

OAB:128.248 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA BRANDÃO 

CANÇADO - OAB:14.488/MT, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. REVOGO a antecipação de tutela 

concedida às fls. 525/526. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa nos termos do art.85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 714959 Nr: 9267-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Remeta-se o presente processo ao arquivo, aguardando-se manifestação 

da parte interessada.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 713739 Nr: 8364-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR IRAN MOREIRA NORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 Defiro o pedido de fls. 201, referente a inclusão dos executados em 

cadastros de inandimplentes (art. 782 do CPC/15).

Após não havendo manifestação, dê-se baixa no relatório mensal e 

aguarde-se a providência da parte interessada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 734974 Nr: 31313-87.2011.811.0041

 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): MINERAÇÃO POCONÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte requer a desconsideração da personalidade jurídica.

Nos termos do art. 134 e 135 do CPC/15, CITEM-SE os sócios constantes 

do contrato social de fls. 143/144, CAROLINE MARTINS (CPF n. 

005.564.891-60) e VAGNER MARTINS (CPF n. 314.027.121-20) para 

manifestar e requerer as provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

Comunique-se o cartório distribuidor para as anotações devidas, nos 

termos do art. 134, §1º do CPC/15, devendo para tanto incluir os sócios no 

polo passivo da ação.

Fica o presente feito suspenso, nos termos do art. 134, §3º do CPC/15, no 

que tange aos atos executórios.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1033828 Nr: 38545-14.2015.811.0041

 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: FABIO FERNANDES PIMENTA, MONICA OLIVEIRA 

CASTRO PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP

 Na inicial, os requerentes formulam pedido para condenação dos 

requeridos ao pagamento dos aluguéis não recebidos, desde a data 

prometida para a entrega do imóvel até o deslinde da ação, bem como na 

importância referente à multa pelo descumprimento do prazo de entrega.

O STJ, através da relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, determinou a 

afetação ao rito dos recursos repetitivos do RECURSO ESPECIAL Nº 

1.498.484 - DF (2014/0306634-9), conjuntamente com o REsp nº 

1.635.428/SC, ao que determinou a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros 

cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do 

vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto 

de contrato ou promessa de compra e venda, como é a hipótese em 

discussão no caso em tela.

Assim sendo, DETERMINO a imediata suspensão do presente feito, até o 

julgamento do 1.498.484 - DF (2014/0306634-9), conjuntamente com o 

REsp nº 1.635.428/SC.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

Arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 794093 Nr: 398-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNOVA CONSTRUTORA LTDA, HUDSON 

ROBERTO CABRAL, RODRIGO FELIX CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:115762/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 157/158.

Intime-se a parte exequente para efetuar o depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

 Caso não efetue o pagamento, determino a intimação pessoal do 

exequente, advertindo-o de que não cumprindo o determinado, o processo 

será extinto sem julgamento do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1096369 Nr: 9001-44.2016.811.0041

 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: GILSON SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMEN CONSULTORIA CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:5089-B/MT, MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - OAB:18.790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT

 Cite-se a parte requerida para contestar a presente ação, no prazo de15 

(quinze) dias úteis, fazendo constar que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC).

Após, intime-se a parte autora para impugnar, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 773980 Nr: 27160-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIA BATISTA DE ASSIS, TEOBALDO PRECIOZO DO 

ESPIRITO SANTO, JUVINO GONÇALVES DA SILVA, GESUINA MARIA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDEMIRO SANTANA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - 

OAB:6.711/MT, ROBSON SANTOS DA SILVA - OAB:14.863/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302-O, EDISON PEREIRA PRADO - OAB:14.521/MT

 Intime-se a parte requerente para manifestação acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1041478 Nr: 42280-55.2015.811.0041

 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: EVELYN MICHELLE ROSA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CALISTRO FERNANDES - 

OAB:14880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 
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BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A, ELLEN CRISTINA GONÇALVES - 

OAB:131.600/SP

 Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por EVELYN MICHELLE ROSA 

CORREA em desfavor de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.

A Promovente aduz (fls. 04/18) ser cliente da Ré por três anos e conta 

que em janeiro de 2015, optou por alterar o plano contratado. Afirma que a 

empresa cobrou o valor mensal de R$89,90 pelo novo plano, mas 

forneceu desconto de R$30,00 durante os seis primeiros meses de 

fruição.

 Segundo a Demandante, a promessa não foi cumprida e a Requerida 

cobrou quantia além da ajustada. Ao perceber as supostas 

irregularidades, a Autora tentou solucionar o problema de diversas 

maneiras, mas não obteve êxito. Afirma que entrou em contato com a 

empresa por várias vezes, inclusive acionou a Anatel, contudo sem 

desfecho proveitoso.

 Declara a abusividade da cobrança dos valores que ultrapassam a 

quantia estipulada e pleiteia a devolução correspondente.

Pleiteia Tutela de Urgência Antecipada, visando à suspensão das 

cobranças que julga ser indevidas. Por fim, requer indenização por danos 

extrapatrimoniais em virtude dos supostos prejuízos suportados em razão 

dos transtornos.

Tutela de Urgência Antecipada indeferida à fl. 73 em razão da ausência 

dos requisitos legais.

Em Contestação (fls. 79-100), a Requerida diz não ser devida a restituição 

dos valores, por não ter ocorrido falha na prestação dos serviços. 

Colacionou os mesmos boletos de cobrança já anexados à exordial os 

detalha de forma superficial. Impugna o pedido de repetição de indébito e 

dos prejuízos de natureza personalíssima.

À Réplica (fls. 153-160), a Autora impugna, de forma concisa, os 

argumentos da defesa.

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide às fls. 163 e 164.

Após isso, os autos voltaram conclusos para decisão.

É o necessário. Fundamento e decido.

 I. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DA TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA

Pelos documentos acostados às fls. 24-26, resta-se comprovada a 

condição de hipossuficiência da Promovente, tendo em vista a 

impossibilidade de arcar com os gastos processuais e, ao mesmo tempo, 

manter as despesas essenciais a sua sobrevivência.

 No que se refere ao pedido de Tutela de Urgência Antecipada, concluo 

ser adequado o deferimento, tendo em vista que os requisitos legais 

restaram comprovados apenas após o contraditório.

 II. DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO E DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

É incontroversa a relação de consumo mantida entre as partes, por se 

enquadrarem, respectivamente, nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa 

do Consumidor (CDC). Com base nisso, prudente o pedido de inversão do 

ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência da Autora e a 

verossimilhança dos fatos aduzidos à exordial.

Ademais, por previsão expressa do art. 14 do mesmo diploma, necessário 

se faz o reconhecimento da responsabilidade objetiva da Promovida pelos 

danos de qualquer natureza causados à Demandante.

 Com essa premissa, passo a análise pormenorizada dos pleitos.

 III. DA COBRANÇA DOS VALORES ESTRANHOS À PROMOVENTE

 A Requerente aduziu e comprovou (fls. 28-35) que a empresa cobrou 

pela instalação, manutenção e assistência dos equipamentos de 

transmissão. As referidas faturas correspondem ao serviço prestado no 

mês de fevereiro a junho, época que coincide com o mesmo período do 

desconto de R$30,00 (trinta reais) oferecido pela empresa ré. Após esse 

tempo, a Promovida se absteve de cobrar os valores.

 Dessa situação, conclui que as cobranças serviram para compensar o 

desconto dado pela Requerida, visto que, pelas provas dos autos, a Ré 

não demonstrou que a Autora tinha ciência dessa cobrança.

 Pois bem, a Resolução 528 e a Súmula 09, ambas editadas pela Anatel, 

permitem que a empresa de televisão cobre pela venda ou pelo comodato 

do aparelho de transmissão, desde que isso seja estipulado pelas partes e 

desde que não haja abuso do poder econômico.

Noutro dizer, é lícito que as partes pactuem livremente sobre a forma de 

contratação do aparelho codificador, mas, no caso em tela, a empresa 

requerida não demonstrou a anuência da Autora em relação à cobrança 

do aparelho. Como se não bastasse, a empresa demandada tinha o dever 

de ter conhecimento dessa norma.

 Não limitada à esfera administrativa, essa matéria já foi discutida pelo 

Judiciário, que se posicionou, majoritariamente, no sentido da ilegalidade 

da cobrança da instalação, manutenção e reparos do aparelho 

codificador. Nesse sentido, segue aresto do E. Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

TELEVISÃO POR ASSINATURA. COBRANÇA DE ALUGUEL DE 

EQUIPAMENTO QUE DISFARÇA VERDADEIRA COBRANÇA DE PONTO 

ADICIONAL. RESOLUÇÃO 528/2009 DA ANATEL. REPETIÇÃO SIMPLES E 

RESTRITA ÀS FATURAS ACOSTADAS. SENTENÇA CONFIRMADA NOS 

TERMOS DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099. 1. Narra a parte autora que é 

cliente da ré e vem sendo cobrada por dois pontos adicionais de TV a 

cabo. Alega que a cobrança é ilegal, requerendo o cancelamento das 

cobranças e a devolução em dobro dos valores pagos 2. Sentença que 

julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, determinando 

o imediato cancelamento da cobrança dos pontos adicionais de TV a cabo 

do autor e condenando a requerida a ressarcir ao autor o valor de R$ 

360,00 (trezentos e sessenta reais), referentes às faturas juntadas aos 

autos. 3. Com efeito, trata-se de relação regulada pelas normas 

consumeristas, constando às partes, respectivamente, a caracterização 

de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de 

Defesa do Consumidor. 4. Sustenta a requerida a legalidade da cobrança 

dos pontos adicionais, pois esta não se confunde com cobrança por 

aluguel de equipamento, o que, pela argumentação, seria o cobrado 

efetivamente. 5. Pacificada está, nas Turmas Recursais Cíveis, a 

impossibilidade da cobrança, ainda que sob o pretexto de aluguel de 

equipamento, sob pena de afronta às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, justificando o cancelamento da cobrança dos pontos 

adicionais. No mesmo sentido, a Resolução n.º 528, de 22/04/2009 da 

ANATEL, que veda a cobrança pelo ponto extra da TV por assinatura. 6. 

Embora reste comprovada a impossibilidade da cobrança, é incabível a 

devolução do valor pago pela parte autora, em dobro, por se tratar de 

previsão contratual, não se aplicando o disposto no art. 42 do Código de 

Defesa do Consumidor. 7. Comprovados no conjunto probatório trazido 

aos autos os pagamentos relativos aos pontos adicionais somente nos 

meses de março/2017 a agosto/2017, pelas faturas juntadas pelo autor 

(folhas 21-39), o demandado faz jus apenas a devolução de R$ 360,00 

(trezentos e sessenta reais), porque não se pode prover sobre a 

incerteza, visto que a restituição do valor é de interesse do autor, 

cabendo-lhe a obrigação de comprovar as suas alegações. 8. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 

9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007386485, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira 

Heerdt, Julgado em 19/07/2018).

Em vista disso, resta caracterizada a abusividade da cobrança.

 Como consequência da não observância do determinado pela agência 

reguladora, a própria súmula 09 prevê sanção ao descumprimento, qual 

seja:

A modificação na forma e nas condições de contratação de equipamento 

conversor/decodificador, como a alteração de comodato para aluguel, 

deve ser pactuada entre a prestadora e o assinante, sob pena de nulidade 

da alteração e devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo 

assinante, acrescidos de correção monetária e juros legais, sem prejuízo 

das sanções administrativas cabíveis .

Assim, pertinente o pedido de devolução em dobro dos valores 

correspondentes à cobrança da Taxa de Licenciamento de Software e 

Segurança de Acesso; Locação de Equipamento Opcional e Assistência 

Premium Mensal, com os correspondentes juros e correções monetárias.

 Elucidado esse ponto, passo a análise da legalidade das cobranças 

expostas às fls. 45 e 46.

No mês de agosto/2015, a empresa encaminhou dois boletos de cobrança 

à Autora. Um referente à mensalidade não reclamada pela empresa (fl. 45) 

e outro sobre cobrança de descontos indevidos (fl. 46).

De plano, percebi que a Ré não impugnou esse ponto da exordial.

 Pelo Princípio da Eventualidade e da Impugnação Específica, cabia à 

Demandada impugnar, esse fato exposto pela Autora, de forma minuciosa, 

no momento da apresentação da contestação, sob pena de preclusão e 

presunção relativa dessa matéria não impugnada. Contudo, não o fez e, 

em virtude disso, presumo verdadeiro o fato narrado pela Autora.

Como se não bastasse, a Requerente anexou áudio da conversa com 

preposta da Demandada, ocorrida ao dia 01/09/2015, em que foi 
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confirmada a ausência de débitos em aberto.

 Assim, com razão o pedido de declaração de ausência de existência dos 

débitos de R$25,48 e R$50,00.

 Contudo, a Requerente afirma que não efetuou o pagamento desses 

valores, justamente pelo fato da Demandada ter a informado de que não 

havia nenhuma pendência a ser quitada. Além do mais, em sede de Tutela 

de Urgência Antecipada, a Autora até solicita que o juízo impeça que a 

empresa insira seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

 Em razão disso, sem êxito o pedido de devolução dos referidos valores.

IV. DOS DANOS MATERIAIS

 A Autora aduz que, ao solicitar a alteração do Plano, a Requerida 

estabeleceu o valor mensal de R$89,90 e ofereceu desconto de R$30,00 

por mês, durante o prazo de seis meses.

 Ao analisar as faturas da cobrança, percebi que a dedução consta nos 

boletos, mas o valor da mensalidade do plano estipulado pelas partes não 

foi respeitado. Foram cobrados serviços não convencionados pelas 

partes.

Pois bem, pelo art. 421 do Código Civil, as partes são livres para 

estipularem as regras do negócio jurídico, desde que respeitada a Função 

Social do Contrato. Nessa toada, a regra da Pacta Sunt Servanda prevê 

que o que foi ajustado pelas partes tem força de lei e deve ser 

reciprocamente respeitado.

Não obstante a essa previsão, conclui que a Promovida não respeitou as 

regras contratuais mencionadas anteriormente, por ter cobrado valores 

estranhos à Promovente.

 Pois bem, em sede de defesa, a Requerida sequer mencionou acerca da 

concessão dos descontos, nem mesmo impugnou o protocolo das 

ligações telefônicas feitas pela Autora. A Ré apenas detalhou os boletos 

de cobrança que já haviam sido juntados pela Autora e colacionou 

imagens capturadas do sistema de controle interno da empresa. 

Documentos, esses, ilegíveis (fls. 84-86) e com baixo teor probatório, 

tendo em vista a possibilidade de alteração.

 Mesmo possuindo os meios necessários e suficientes para se 

desincumbir desse encargo probatório, a Ré não se desobrigou do ônus. 

Razão pela qual presumo verdadeiros os fatos narrados acerca do valor 

da mensalidade do plano e do desconto mensal. Contudo, isso não 

significa dizer que o Demandante será, necessariamente, vencedor.

É sabido que a presunção de veracidade dos fatos narrados a exordial é 

relativa, assim, mesmo diante dessa situação, o magistrado deve analisar 

as provas anexadas aos autos e a matéria de direito versada.

 Ocorre que, mesmo após análise, é possível concluir pela compatibilidade 

entre a narrativa da exordial e as provas contidas nos autos.

 Com base nisso, pertinente o pedido de ressarcimento em dobro dos 

valores que excedam a quantia de R$59,90, correspondentes às 

mensalidades do período de fevereiro/2015 a setembro/2015.

 Apesar de reconhecer a manutenção dos descontos após o mês de 

setembro/2015, os quais foram prorrogados por mais 06 meses, conforme 

relatado ao verso da fl. 6., a Requerente não comprovou a cobrança 

excedente a essa valor prometido. Isso porque as faturas de cobrança de 

mensalidade posteriores ao mês de setembro/15 não foram colacionadas 

pela Autora.

Assim, sem razão o pedido de devolução da quantia que, supostamente, 

extrapole o limite mensal de R$59,90 das faturas que sucedem o mês de 

setembro/2015.

V. DO DANO MORAL

Como já mencionado, todo o transtorno se deu em razão das cobranças 

indevidas efetuadas pela empresa demandada, bem como pelo fato dessa 

não solucionar o imbróglio, mesmo após diversas tentativas da 

Demandante. Todas infrutíferas, pelo demonstrado nos autos.

 Pois bem, a desordem das cobranças indevidas fez com que a Autora, 

sozinha, dispendesse tempo e energia na busca da solução do problema. 

Contudo, a desordem não foi sanada em tempo razoável por desinteresse 

da Demandada. Assim, ao invés de utilizar esse tempo em proveito 

próprio, a Requerente precisou se esforçar mais que o necessário para 

essa finalidade.

 Logo, em razão da perda de tempo para elucidação da desordem, bem 

como pelo desgaste enfrentado, reconheço a lesão aos direitos 

personalíssimos da Demandante.

Acerca desse assunto, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando a 

tese do Desvio Produtivo do Consumidor, como critério para indenização 

por danos morais. Nesses casos, o entendimento é no sentido de que 

tempo gasto pelo consumidor, para a solução de problema causado pelo 

Prestador de Serviço tem expressão econômica. A indenização gira em 

torno da perda da oportunidade do consumidor de ter obtido melhor 

proveito no tempo dispendido.

 Assim, segue aresto do E. Tribunal em que a referida tese é reconhecida:

 RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TV A CABO. SKY. COBRANÇA 

APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO. AGRAVAMENTO DA CONDIÇÃO 

DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. "DESVIO PRODUTIVO DO 

CONSUMIDOR" PELO TEMPO DESPERDIÇADO NA TENTATIVA DE 

RESOLVER O PROBLEMA. DANO EXTRA REM. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO MINORADO. 1. Caso em que o autor 

cancelou os serviços de TV a cabo, sendo que a requerida continuou 

emitindo cobranças nas faturas de cartão de crédito do autor. A 

documentação acostada aos autos comprova claramente toda a narrativa 

da inicial, comprovado que débitos continuaram sendo lançados após o 

término do contrato, situação que ocorreu mais de uma vez, totalizando o 

valor de R$ 714,10, que deverá ser restituído em dobro ao autor, uma vez 

que o serviço já não estava mais disponível, tratando-se, assim, de 

valores pagos indevidamente. 2. A recorrente limitou-se a alegar a 

existência de erro no sistema. 3. Dano extrapatrimonial reconhecido, ante 

os abalos sofridos pela parte autora, em face da cobrança de serviço 

após o cancelamento, evidenciando o descaso e o desrespeito da ré para 

com o consumidor. Ainda, em razão da não resolução do problema dentro 

do prazo previsto em lei, obrigando o consumidor a dispor de seu tempo 

na tentativa de resolução da questão, gerando o agravamento da 

condição de vulnerabilidade. 4. Quantum indenizatório reduzido para se 

adequar aos parâmetros recentemente adotados pelas Turmas Recursais 

para casos análogos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004406427, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 12/12/2013).

Assim, pertinente o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.

No que se refere ao montante devido, sem razão o pleito do valor 

correspondente a trinta e oito vezes o valor do salário mínimo vigente. Isso 

porque essa quantia extrapola a finalidade sancionatória e educativa da 

Responsabilidade Civil, a ponto de enriquecê-la sem causa.

 Em vista disso, razoável a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para 

reparar o prejuízo imaterial suportado pela Autora.

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial 

ajuizada por EVELYN MICHELLE ROSA CORREA em desfavor de SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA, para:

 a) declarar a adimplência da Autora com relação às obrigações ajustadas 

com a Demandada;

b) determinar a devolução em dobro dos seguintes valores:

 b.1) R$9,24 – referente às Taxas de Licenciamento de Software e 

Segurança de Acesso (fl. 28/29), acrescido de juros moratórios que 

devem incidir a partir da citação, no percentual de 1% a.m., conforme 

previsão do art. 240 do CPC c/c art. 406 do CC, e correção monetária, pelo 

INPC, a partir do dia 06/02/2015;

b.2) R$14,00 – referente à Locação de Equipamento (fl. 28/29), acrescido 

de juros moratórios que devem incidir a partir da citação, no percentual de 

1% a.m., conforme previsão do art. 240 do CPC c/c art. 406 do CC, e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do dia 06/02/2015;

 b.3) R$9,68 – referente ao valor proporcional da Assistência Premium 

Mensal (fl. 30), acrescido de juros moratórios que devem incidir a partir da 

citação, no percentual de 1% a.m., conforme previsão do art. 240 do CPC 

c/c art. 406 do CC, e correção monetária, pelo INPC, a partir do dia 

04/03/2015;

b.4) R$54,60 – referente à somatória da Assistência Premium Mensal 

cobrada de março a junho (fls. 30, 32, 34 e 35),;

 c) determinar que a Demandada restitua, em dobro, os valores 

excedentes a quantia de R$59,90, devidos desde fevereiro/15 a 

setembro/15, discriminados da seguinte maneira:

 c.1) R$6,27 – referente ao mês de fevereiro, acrescido de juros 

moratórios que devem incidir a partir da citação, no percentual de 1% a.m., 

conforme previsão do art. 240 do CPC c/c art. 406 do CC, e correção 

monetária, pelo INPC, a partir de 03/02/2015;

 c.2) R$31,75 – correspondente ao mês de março, acrescido de juros 

moratórios que devem incidir a partir da citação, no percentual de 1% a.m., 

conforme previsão do art. 240 do CPC c/c art. 406 do CC, e correção 

monetária, pelo INPC, a partir de 04/03/2015;

 c.3) R$82,07 – correspondente ao mês de abril, acrescido de juros 

moratórios que devem incidir a partir da citação, no percentual de 1% a.m., 
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conforme previsão do art. 240 do CPC c/c art. 406 do CC, e correção 

monetária, pelo INPC, a partir de 04/04/2015;

 c.4) R$15,90 – correspondente ao mês de maio, acrescido de juros 

moratórios que devem incidir a partir da citação, no percentual de 1% a.m., 

conforme previsão do art. 240 do CPC c/c art. 406 do CC, e correção 

monetária, pelo INPC, a partir de 04/05/2015;

 c.5) R$20,80 – correspondente ao mês de junho, acrescido de juros 

moratórios que devem incidir a partir da citação, no percentual de 1% a.m., 

conforme previsão do art. 240 do CPC c/c art. 406 do CC, e correção 

monetária, pelo INPC, a partir de 04/06/2015;

 c.6) R$27,05 – correspondente ao mês de julho, acrescido de juros 

moratórios que devem incidir a partir da citação, no percentual de 1% a.m., 

conforme previsão do art. 240 do CPC c/c art. 406 do CC, e correção 

monetária, pelo INPC, a partir de 04/07/2015;

 c.7) R$30,00 – correspondente ao mês de agosto, acrescido de juros 

moratórios que devem incidir a partir da citação, no percentual de 1% a.m., 

conforme previsão do art. 240 do CPC c/c art. 406 do CC, e correção 

monetária, pelo INPC, a partir de 04/08/2015;

 c.8) R$30,00 – correspondente ao mês de setembro, acrescido de juros 

moratórios que devem incidir a partir da citação, no percentual de 1% a.m., 

conforme previsão do art. 240 do CPC c/c art. 406 do CC, e correção 

monetária, pelo INPC, a partir de 04/09/2015

d) condenar à demandada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), em 

03/02/2015, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta 

sentença (Súmula 362 do STJ).

Em razão da sucumbência parcial, condeno as partes ao pagamento pró 

rata das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que esta 

última verba fixo no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 

condenação, nos termos do art. 85, §1 e 2º, do CPC/2015, devendo cada 

uma das partes arcar com os honorários da parte contrária.

Contudo, face à preservação da gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC.

No mais, com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, 

arquive-se.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1031681 Nr: 37624-55.2015.811.0041

 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: CRISTINA VIEIRA DE BRITO, VANDA DE SOUZA BRITO 

MARTA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

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

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

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC/2015 JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para confirmar a liminar 

concedida às fls. 71/72.Em face da sucumbência recíproca, CONDENAR 

ao pagamento pró-rata das custas processuais. Quanto aos honorários 

advocatícios, fixo-os no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §1 e 2º, do CPC/2015, 

devendo cada uma das partes arcar com os honorários da parte 

contrária.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor 

da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade para ela, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Transitada em 

julgado e não havendo requerimento de cumprimento de sentença, 

arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 777093 Nr: 30434-46.2012.811.0041

 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: MÓDULO ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, MÓDULO ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, FLÁVIA MARIA PIMENTA BARROSO CHIARI - 

OAB:OAB/MG 58.643

 Proceda-se com a juntada de documentos apresentados em audiência.

 Em face do principio da cooperação, intime-se as partes para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe ao juízo o atual estagio das cartas 

precatpórias expedidas para oitiva de testemunhas.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025056-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025056-19.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de pedido formulado ao ID 

13407545 pela parte requerida em que pugna pela devolução do prazo 

para interposição de eventual recurso em face da sentença proferida nos 

autos, com a nova intimação, haja vista que a publicação foi realizada em 

nome da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, quando deveria ser 

feita em nome dos patronos Dr. Renato Chagas Correa da Silva e Dr. 

Fagner da Silva Botof. Com efeito, houve um equívoco na intimação da 

parte requerida, pois conforme substabelecimento acostado ao ID 

11201565, os advogados que atualmente patrocinam a defesa da parte 

demandada são os Dr. Renato Chagas Correa da Silva e Dr. Fagner da 

Silva Botof. Assim, defiro o pedido de devolução do prazo recursal, eis 

que configurada a justa causa a que se refere o § 1º do art. 223, do 

CPC/2015, devendo proceder com a anotação dos advogados Dr. Renato 

Chagas Correa da Silva e Dr. Fagner da Silva Botof junto ao Sistema PJE. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018 EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019814-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019814-45.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO JOSE MACEDO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência 

ajuizada por Antônio José Macedo em face de Energisa – Mato Grosso 
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Distribuidora de Energia S/A. Aponta a parte autora que é titular da 

unidade consumidora 6/2263826-6 e sua média de consumo é de 

aproximadamente 266 kWh ao mês. Ocorre que no mês de Abril/2018, a 

empresa requerida enviou um fatura que relata o consumo de 1.170 kWh, 

ou seja, manifestamente abusiva. Conta que procurou a requerida 

solicitando a imediata aferição do relógio (solicitação n. 49751792), mas 

esta sequer dirigiu-se à residência do autor. Pretende a parte autora a 

concessão de liminar a fim de determinar que a reclamada restabeleça o 

fornecimento de energia na unidade consumidora indicada na inicial, bem 

como se abstenha de realizar a cobrança da dívida em análise. DECIDO. 

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar em parte. Na hipótese, identifico a probabilidade 

do direito deduzido, uma vez que histórico de faturas da Unidade 

Consumidora da autora (Id. 14011171) condiz com os fatos alegados por 

ela na inicial. Ademais, não é permitido à parte ré utilizar-se da interrupção 

de serviço essencial para ver quitados débitos pretéritos decorrentes de 

falha no equipamento medidor, havendo para tanto medidas legais que não 

ferem o direito do consumidor. O perigo de dano exsurge da possibilidade 

de suspender o serviço essencial da parte reclamante e de ser 

constrangida a efetuar um pagamento supostamente indevido. Na hipótese 

apresentada na presente reclamação há orientação da Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso no sentido da impossibilidade de 

suspensão no fornecimento do serviço. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA NÃO MEDIDO. IRREGULARIDADES NO EQUIPAMENTO MEDIDOR 

CONSTATADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CUSTO 

ADMINISTRATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE 

PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO DA CONCESSIONÁRIA COM A SUPOSTA 

IRREGULARIDADE. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. 

CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. É exigível o débito de energia elétrica consumida e não 

medida em razão de não-explicada alteração em seu padrão de consumo. 

Vedação ao enriquecimento sem causa. 2. Para a cobrança do consumo 

não medido por irregularidade não atribuível ao fornecedor, há que restar 

demonstrada alteração evidente no padrão de consumo do usuário. 

Situação verificada na espécie. Precedentes. 3. Como regra geral, há que 

se assegurar a continuidade da prestação de serviço público essencial, 

tal como o de fornecimento de energia elétrica aos usuários 

consumidores, em face do preceito contido no art. 22 do Código de Defesa 

do Consumidor. 4. Inviável admitir-se o corte desse fornecimento como 

meio coercitivo de cobrança, adotado pela concessionária para compelir o 

suposto devedor a saldar pendência por ela apurada de forma unilateral. 

Precedentes. 5. Verificado o corte indevido, ficando o estabelecimento 

profissional da autora sem energia elétrica por três dias, situação que lhe 

causou sérios incômodos, é de se reconhecer a ocorrência de dano 

moral.” (RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 4167 / 2009, DR. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS, 5ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 24/06/2010, 

Data da publicação no DJE 04/11/2010). Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO os pedidos liminares, determinando que a 

reclamada: a) RESTABELEÇA no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o 

fornecimento de energia na unidade consumidora da autora – UC nº 

6/2263826-6, até ulterior deliberação deste Juízo. b) SE ABSTENHA de 

exigir o débito de R$1.038,09 (mil e trinta e oito reais e nove centavos), 

debatidos nos autos. Esta decisão não tem efeitos para o caso de 

existência de outras faturas vencidas e pendentes de pagamento e nem 

para outras hipóteses em que é permitida a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica. Para o caso de não cumprimento da determinação por 

parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 15/10/2018, às 08h30 – Sala: Conciliação 07, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a 

relação consumerista havida entre as partes, defiro a inversão do ônus da 

prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. Defiro à parte autora os benefícios 

da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Cumpra-se com 

urgência, servido cópia da presente como mandado, devendo ser 

distribuído ao Oficial de Justiça Plantonista, se necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 16 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008557-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA CRAICI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVALDO AIRTON DE SOUZA (RÉU)

AFONSO CELSO ARAUJO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIX MARQUES DA SILVA OAB - MT713 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008557-23.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JUSSARA CRAICI RÉU: AFONSO CELSO ARAUJO, EDEVALDO AIRTON DE 

SOUZA Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por JUSSARA CRAICI, em desfavor de AFONSO 

CELSO ARAÚJO e EDEVALDO AIRTON DE SOUZA (fiador). A decisão de 

Id. 14202644 ordenou a realização de diligencias no imóvel a fim de apurar 

em que estado encontra-se o imóvel e o possível abandono, bem como, 

caso assim fosse constatado, a imissão da posse à autora. O Oficial de 

Justiça emitiu a Certidão de Id. 14511159, informando que o requerido não 

reside mais no imóvel, mas em Chapada dos Guimarães, contudo, o imóvel 

ainda encontra-se ocupado, o que impossibilitou a imissão da posse. A 

autora pugna pela imediata imissão da posse em manifestação de Id. 

14548935. O requerido manifestou-se em documento de Id. 14594214 

alegando que o imóvel não foi abandonado, mas em função de uma grave 

doença o autor não está impedido de trabalhar. Alega ainda que efetuou o 

pagamento mediante cheque de terceiro, contudo a autora se recusou a 

descontá-lo. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Novamente verifico que o pedido da autora deve prosperar, 
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consoante dispõe o art. 300 do CPC/2015. No caso, o Oficial de Justiça 

esteve no imóvel e fez a seguinte constatação: “(...) após verificar que o 

imóvel estava trancado com cadeados, indaguei o porteiro do residencial - 

senhor ELENIL - e o mesmo declarou que aquele imóvel esta ocupado e o 

inquilino AFONSO CELSO ARAUJO, não reside ali e sim em CHAPADA 

DOS GUIMARÃES e o utiliza como ponto de apoio (escritório) e não tem dia 

certo para ser encontrado, nessa oportunidade deixei com o porteiro meu 

número para contato. Certifico que retornei no dia 30/04/2018 as 7:30h e o 

porteiro VITOR FRANÇA, confirmou as informações prestadas por seu 

colega Elenil e declarou ter entregue o número de contato deste oficial ao 

funcionário que ali esteve, mas até o momento não houve retorno, não foi 

possível proceder sua INTIMAÇÃO e como informado pelos porteiros, o 

imóvel esta ocupado, também não foi possível proceder a IMISSÃO NA 

POSSE do autor. (...)” O requerido é contrário ao pedido autoral, contudo 

mantem as mesmas alegações tecidas em contestação, novamente 

desacompanhadas de qualquer documento probatório. Deste modo, 

expeça-se novo mandado de imissão da posse da autora, sendo desde já 

autorizado o arrombamento, caso necessário. Fica a parte autora 

nomeada como fiel depositária dos bens, mediante termo de compromisso 

a ser tomado no momento do cumprimento da medida liminar. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025018-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA DE FRANCA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1025018-70.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025487-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GEUS MENDES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1025487-19.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023600-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACY MARTINHO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1023600-97.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se a parte autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, 

para apresentar cópia de prévio requerimento administrativo, sob pena de 

indeferimento da inicial, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/12/2015). Em igual prazo, intime-se a parte autora 

para emendar a inicial, indicando os endereços eletrônicos das partes nos 

termos do art. 319, II do Código de Processo Civil. Após o decurso de 

prazo, certifique-se e concluso para análise. Cuiabá-MT 16 de agosto de 

2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023601-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1023601-82.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se a parte autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, a 

fim de apresentar cópia de prévio requerimento administrativo, sob pena 

de indeferimento da inicial, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/12/2015). Em igual prazo deverá indicar o endereço 

eletrônico da ré. Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá-MT 17 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003137-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA NORBERTA DA COSTA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre o documento juntado no ID 

14665756, no prazo de cinco (05) dias. Cuiabá, 17 de agosto de 2018 

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 46 de 559



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031863-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO PEREIRA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO)

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (RÉU)

COPER CARD - CENTRO DE OPERACOES, PROCESSAMENTO 

ELETRONICO DE DADOS EM REDE LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 17 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004025-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O 3Y COMERCIO DE PICOLES EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência para 

cumprimento da decisão de ID 11901031, via mandado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024321-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SVR CONSTRUTORA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência para 

cumprimento da decisão de ID 14758385 via mandado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024713-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ALVES VELLOSO MASCARENHAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI DANTAS DE MELO FILHO OAB - GO31692 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MASSON JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência para 

cumprimento da decisão de ID 14767060 via mandado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017979-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIF FEGURI NETO (AUTOR)

CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FÁTIMA MACHADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017979-56.2017.8.11.0041. Neif Feguri 

Neto e Cynthia Barros Cabral Pinto Feguri ajuizaram ação de obrigação de 

não fazer c/c indenização por danos morais em face de Fátima Machado. 

Os autores relatam serem moradores do apartamento n. 1701, situado no 

17º andar do Edifício Top Life, na Rua Estevão de Mendonça, n. 81, Bairro 

Goiabeiras, em Cuiabá – MT, enquanto que a ré é moradora do 

apartamento n. 1601, situado no 16º andar do mesmo Edifício. Alegam que 

ao mínimo barulho realizado em seu imóvel, ainda que considerado normal 

para os padrões de vida em um condomínio vertical, a ré se utiliza de um 

cabo de vassoura para bater no teto do seu apartamento, a fim de atingir o 

apartamento superior. A ré ainda profere xingamentos direcionados aos 

mesmos, sua filha de seis anos de idade e funcionários, 

desrespeitando-os e infringindo a paz e sossego inerentes à dignidade do 

indivíduo. O pedido liminar foi indeferido. Realizada audiência de 

conciliação, a tentativa restou infrutífera. A ré ofertou contestação em que 

defende a total improcedência dos pedidos formulados, ao argumento de 

que, na verdade, quem pertuba o seu sossego e paz são os autores, que 

emitem barulhos fora do horário permitido no Regimento do Condomínio. Os 

autores impugnaram a contestação. Intimados, ambas as partes 

requereram a produção de provas. É o relatório. Decido. As partes estão 

regularmente qualificadas e representadas e inexiste preliminar. Portanto, 

dou o feito por saneado e fixo como pontos controvertidos: a prática, por 

qualquer das partes, de barulhos exagerados e fora do horário permitido 

no Regimento do Condomínio em que residem; a prática de ofensas; a 

perturbação do sossego e desrespeito aos direitos de vizinhança; os 

danos eventualmente advindos da conduta das partes (art. 357, inc. II do 

CPC). Quanto ao ônus da prova, cabe aos autores a prova constitutiva do 

alegado direito e, à ré, a prova de fato desconstitutivo, modificativo ou 

impeditivo (art. 357, inc. III c/c art. 373, I e II, do CPC). Para tanto, defiro a 

prova oral requerida e designo audiência de instrução para o dia 

16/10/2018, às 14:00 horas, oportunidade em que será colhido o 

depoimento pessoal das partes e procedida a oitiva das testemunhas já 

arroladas. O rol de testemunhas apresentado poderá ser modificado, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias (artigo 357, §4º, CPC). Registro que 

“Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo” (art. 455 do CPC). Intimem-se 

pessoalmente as partes para vir e a depor, sob pena de confissão. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de julho de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013536-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA LUIZA CONDUTORES ELETRICOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - SP276618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência para 

cumprimento da decisão de ID 13485671 via mandado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031808-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA RODRIGUES PARABA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (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° 1031808-07.2017.8.11.0041 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 08:30 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, 30 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031808-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA RODRIGUES PARABA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1031808-07.2017.8.11.0041 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 08:30 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, 30 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013905-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013905-56.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

a ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 13 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019862-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENITA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DILMAR ESTIVALETT CARVALHO OAB - MS7573-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM CARVALHO MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência para 

cumprimento do mandado via mandado pelo Sr. Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado 

através do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . 

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017576-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO MACHADO (EXEQUENTE)

VICENTE RODRIGUES CUNHA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE HERREIRA CUNHA OAB - 089.768.208-43 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONI SALETE COLLA (EXECUTADO)

JOADIR SIQUEIRA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre correspondência devolvida (ID 

14827234), no prazo de quinze (15) dias. Cuiabá, 17 de agosto de 2018. 

AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005211-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (AUTOR(A))

EDUARDO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA APARECIDA DA SILVA & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 48 de 559



CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre correspondência devolvida (ID 

14827284), no prazo de quinze (15) dias. Cuiabá, 17 de agosto de 2018. 

AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 865731 Nr: 6175-16.2014.811.0041

 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: NERLI NASCIMENTO DE MORAIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1133825 Nr: 24549-12.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO DE CAMPOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 863308 Nr: 4275-95.2014.811.0041

 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: CARMO ROBERTO DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intime-se o autor para se manifestar sobre a petição d ep. 214/217, em 5 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1288366 Nr: 4427-07.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY AMARAL DE ANDRADE - 

OAB:24.017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o aviso de recebimento, juntado à fl. 42, foi recebido por 

pessoa diversa à destinada.

Assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos, 

encaminhando intimação à parte autora, para manifestar-se em 

prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 455342 Nr: 26547-25.2010.811.0041

 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: CÉLIA REGINA DE FREITAS JACOB, PEDRO DE FREITAS 

JACOB, MARIANA DE FREITAS JACOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA, CLAUDEMIR 

MANOEL DOS SANTOS, MARÍTIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSO JOSÉ CAMPOY - 

OAB:105.186, JÚLIO CESAR COELHO PALLONE - OAB:16.004 OAB/PR, 

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A

 Diante da concordância da ré com a proposta de honorários periciais, 

concedo o prazo de 05 dias para que seja efetuado o depósito. Homologo 

a desistência das testemunhas acima indicadas. Expeça-se carta 

precatória para oitiva das testemunhas que não residem nesta comarca. 

Designo o dia 18 de setembro de 2018, às 15:00 horas para a oitiva da 

testemunha Rita Valéria Magalhães Valle que deverá ser intimada pela 

parte interessada. Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 445977 Nr: 20440-62.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO JUNQUEIRA FRANCO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TUCANÃ, 

CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, ALLIANZ 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:7585, RICARDO BATISTA BLASI - OAB:12249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Arthur da Rocha Capilé 

- OAB:6.187/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:7.394

 Certifico que, nesta data, encaminhei intimação ao perito, conforme 

documento adiante juntado.

No mais, em cumprimento às determinações de fls. 479 e 524, impulsiono 

os presentes autos, encaminhando intimação às partes para que 

apresentem quesitos e assistentes técnicos, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 241922 Nr: 10429-13.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE AMORIM NOVAES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO DO PODER JUDICIARIO DE 

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY NORBERTO DA SILVA - 

OAB:11408/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 Nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para 

efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 733345 Nr: 29584-26.2011.811.0041

 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: JOSÉ VALTER CAETANO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança proposta por José Valter 

Caetano da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais.Quanto aos honorários periciais, vislumbro ser devida a restituição 

integral do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à ré. Afinal, a perícia deixou de 

acontecer por culpa exclusiva do autor que não compareceu ao 

reagendamento, não podendo a seguradora ser prejudicada por tal fato. 

Todavia, é cediço que o perito nomeado realizou, ainda que ínfimo, seus 

trabalhos, pois fez carga dos autos, estudou o caso e dispôs de um 

horário em sua agenda, motivo pelo qual deve ser remunerado, de modo 

que entendo devida a permanência do percentual de 30% (trinta por 

centos) dos honorários periciais. Contudo, como o autor é beneficiário da 

justiça gratuita, referido encargo deverá ser suportado pelo Estado, 

conforme disposto no artigo 95, § 3º, I, do CPC/15. Assim, expeça-se 

certidão de crédito em favor do perito correspondente a 30% dos 

honorários periciais arbitradosExpeça-se alvará em favor da ré referente 

aos honorários periciais depositados. Custas e despesas processuais 

pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade 

do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, 

conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 928293 Nr: 48404-88.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança da diferença do seguro 

obrigatório - DPVAT proposta por Antônio Francisco da Silva em face de 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.Quanto aos honorários 

periciais, vislumbro ser devida a restituição integral do valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) à ré. Afinal, a perícia deixou de acontecer por culpa 

exclusiva do autor que não compareceu ao reagendamento, não podendo 

a seguradora ser prejudicada por tal fato. Todavia, é cediço que o perito 

nomeado realizou, ainda que ínfimo, seus trabalhos, pois fez carga dos 

autos, estudou o caso e dispôs de um horário em sua agenda, motivo pelo 

qual deve ser remunerado, de modo que entendo devida a permanência do 

percentual de 30% (trinta por centos) dos honorários periciais. Contudo, 

como o autor é beneficiário da justiça gratuita, referido encargo deverá 

ser suportado pelo Estado, conforme disposto no artigo 95, § 3º, I, do 

CPC/15. Assim, expeça-se certidão de crédito em favor do perito 

correspondente a 30% dos honorários periciais arbitradosExpeça-se 

alvará em favor da ré referente aos honorários periciais depositados. 

Custas e despesas processuais pelo autor, bem como ao pagamento dos 

honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da 

Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência 

do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 940531 Nr: 54880-45.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINO BARBOSA DE SOUZA

 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

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação sumária de cobrança da diferença do 

seguro obrigatório – DPVAT proposta por Altino Barbosa de Souza em 

face de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.Quanto aos honorários 

periciais, vislumbro ser devida a restituição integral do valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) à ré. Afinal, a perícia deixou de acontecer por culpa 

exclusiva do autor que não compareceu ao reagendamento, não podendo 

a seguradora ser prejudicada por tal fato. Todavia, é cediço que o perito 

nomeado realizou, ainda que ínfimo, seus trabalhos, pois fez carga dos 

autos, estudou o caso e dispôs de um horário em sua agenda, motivo pelo 

qual deve ser remunerado, de modo que entendo devida a permanência do 

percentual de 30% (trinta por centos) dos honorários periciais. Contudo, 

como o autor é beneficiário da justiça gratuita, referido encargo deverá 

ser suportado pelo Estado, conforme disposto no artigo 95, § 3º, I, do 

CPC/15. Assim, expeça-se certidão de crédito em favor do perito 

correspondente a 30% dos honorários periciais arbitradosExpeça-se 

alvará em favor da ré referente aos honorários periciais depositados. 

Custas e despesas processuais pelo autor, bem como ao pagamento dos 

honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da 

Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência 

do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 941188 Nr: 55261-53.2014.811.0041

 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: JOSÉ FRANCISCO 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:8.506-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação ordinária de cobrança da diferença do 

Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por José Francisco Filho em face de 

Tokio Marine Seguradora S.A.Quanto aos honorários periciais, vislumbro 

ser devida a restituição integral do valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) à 

ré. Afinal, a perícia deixou de acontecer por culpa exclusiva do autor que 

não compareceu ao reagendamento, não podendo a seguradora ser 

prejudicada por tal fato. Todavia, é cediço que o perito nomeado realizou, 

ainda que ínfimo, seus trabalhos, pois fez carga dos autos, estudou o 

caso e dispôs de um horário em sua agenda, motivo pelo qual deve ser 

remunerado, de modo que entendo devida a permanência do percentual de 

30% (trinta por centos) dos honorários periciais. Contudo, como o autor é 

beneficiário da justiça gratuita, referido encargo deverá ser suportado 

pelo Estado, conforme disposto no artigo 95, § 3º, I, do CPC/15. Assim, 

expeça-se certidão de crédito em favor do perito correspondente a 30% 

dos honorários periciais arbitradosExpeça-se alvará em favor da ré 

referente aos honorários periciais depositados. Custas e despesas 

processuais pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de 
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sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 939632 Nr: 54411-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZON CONSTRUTORA LTDA

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

 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: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826/A, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:24.214/DF, FAYROUZ 

MAHALA ARFOX - OAB:13033, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84.740, 

JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735

 Processo nº 544111-96.2014.811.0041

Código 939632

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios 

sucumbenciais requerido por Ivo Marcelo Spinola da Silva em face de Vivo 

Celular S/A. Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa autos e 

sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, 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 do art. 256 do NCPC e tiver sido revéis 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 NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

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 NCPC.

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 NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 16 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.: 733684 Nr: 29932-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS DO BASA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ANIBAL SILVA - 

OAB:4.121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Processo n° 29932-44.2011.811.0041

Código 733684

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação, no entanto a exequente pediu a continuidade para ser 

ressarcida das custas e multa.

A executada impugnou o cumprimento de sentença, pedindo para ser 

reconhecido como ainda devido à importância de R$ 1.361,81 (mil 

trezentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos) e efetuou o 

deposito.

A exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

277.

 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, 16 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.: 943360 Nr: 56486-11.2014.811.0041

 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: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO PEREIRA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - 

OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 56486-11.2014.811.0041

Código: 943360

Vistos e etc.

Este feito tramita desde 2014 e todas as tentativas de citação foram 

infrutíferas, estando o réu em local incerto e não sabido.

Assim, DEFIRO a citação deste por edital. Cite-se por edital, nos termos do 

art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, as rés.

Citado, por edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, desde 

já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curador especial o Defensor Público que atua perante esta 

Vara.

O art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da citação por 

edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.

Na consulta n.º 20/2016 - CIA 0068935-56.2016 a Corregedoria Geral de 

Justiça cientificou:

“O DOF prestou informações, dando conta que ainda não foi 

disponibilizado pelo CNJ a referida plataforma para publicações dos editais 

de citações, bem como colacionou alguns exemplos de decisões que vêm 

sendo adotadas em razão da aludida indisponibilidade.”

“Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização dos editais na 

rede mundial de computadores, por meio da publicação no DJE (Diário de 

Justiça Eletrônico).”

Desta forma, como ainda não há regulamentação por parte do CNJ, o edital 

deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensadas as demais 

formalidades do inciso II do art. 257 do CPC/2015.

O edital de citação/intimação, com prazo de 30 dias, também deverá ser 

publicado em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo 

único do art. 257 do CPC/2015.

Cumpra-se expedindo o necessário, com URGÊNCIA, processo da meta 
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02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 16 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.: 1112850 Nr: 15875-45.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALURGICA PROJETOS - INDUSTRIA E COMERCIO 

LTTDA ME, NEUSA MARIA BISSOCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO AMARAL, ERALDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILTON CESAR DA SILVA - 

OAB:21759, PERICLES RENATO CAMPOS DOS SANTOS - OAB:16617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas 

pela autora. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de agosto de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 368115 Nr: 5948-02.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA NEVES SORIANO MARMORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA LUZIA SORIANO 

MARMORA - OAB:257458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor da exequente certidão 

de crédito e, em consequência, EXTINGO o feito, sem resolução do mérito 

nos termos do Provimento 84/2014 CGJ-TJMT.Registro que na hipótese de 

a exequente encontrar bens passíveis de penhora, deverá requerer a 

retomada da marcha processual perante este Juízo, independente de 

recolhimento de custas processuais.A pertinência do pedido será 

analisada, como previsto no art. 8°, do Provimento n. 84/2014 CGJ-TJMT. 

Após a expedição da certidão, intime-se a exequente para sua retirada. 

Em seguida, arquive-se com as cautelas legais.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Cuiabá, 16 de agosto de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1107869 Nr: 13789-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA, JOSE 

WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO MENDONÇA BRUNINI

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 13789-04.2016.811.0041 - Código 1107869

SENTENÇA

Trata-se de ação monitória proposta por Verdão Materiais de Construção 

Ltda. contra Flávio Mendonça Brunini, ambos qualificados.

O réu não foi localizado para citação.

Determinada a intimação da autora para informar o atual e correto 

endereço do réu, esta deixou o prazo de manifestação transcorrer in 

albis.

Pessoalmente intimada, a autora permaneceu inerte conforme certificado à 

p. 54.

É o relatório.

Decido.

Infere-se dos autos que o réu não foi localizado para citação e, intimada 

por meio de seu patrono e pessoalmente, a autora não demonstrou 

qualquer interesse no prosseguimento do feito.

Os autos não podem permanecer paralisado aguardando a providencia da 

parte que, in casu, não atendeu ao chamado judicial.

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento nos artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora. Deixo de condená-la em honorários advocatícios pelo 

fato do réu não ter sido citado.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 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.: 803989 Nr: 10448-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ESPOSITO BALSANELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO JUNIOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - SÃO 

CARLOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 10448-72.2013.811.0041

Código: 803989

Vistos e etc.

Este feito tramita desde 2013 e todas as tentativas de citação foram 

infrutíferas, estando o réu em local incerto e não sabido.

Assim, DEFIRO a citação deste por edital. Cite-se por edital, nos termos do 

art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, as rés.

Citado, por edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, desde 

já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curador especial o Defensor Público que atua perante esta 

Vara.

O art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da citação por 

edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.

Na consulta n.º 20/2016 - CIA 0068935-56.2016 a Corregedoria Geral de 

Justiça cientificou:

“O DOF prestou informações, dando conta que ainda não foi 

disponibilizado pelo CNJ a referida plataforma para publicações dos editais 

de citações, bem como colacionou alguns exemplos de decisões que vêm 

sendo adotadas em razão da aludida indisponibilidade.”

“Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização dos editais na 

rede mundial de computadores, por meio da publicação no DJE (Diário de 

Justiça Eletrônico).”

Desta forma, como ainda não há regulamentação por parte do CNJ, o edital 

deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensadas as demais 

formalidades do inciso II do art. 257 do CPC/2015.

O edital de citação/intimação, com prazo de 30 dias, também deverá ser 

publicado em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo 

único do art. 257 do CPC/2015.

Cumpra-se expedindo o necessário, com URGÊNCIA, processo da meta 

02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 16 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.: 1082724 Nr: 2806-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJB SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASVALOR LOGÍSTICA E SISTEMAS DE 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILÍETE YUNG - OAB:16.371, 

SALMEN KAMAL GHAZALE - OAB:7105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2806-43.2016.811.0041 - Código 1082724

SENTENÇA

Trata-se de execução por quantia certa de título extrajudicial proposta por 

MJB Vigilância e Segurança Ltda. contra Brasvalor Logística e Sistemas 
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de Transportes Ltda., ambos qualificados.

Deferido o pedido de citação da ré por carta precatória, a exequente não 

comprovou o recolhimento das custas de distribuição e o documento foi 

devolvido (p. 106).

Determinada a intimação da exequente para promover os atos 

necessários ao prosseguimento do feito, o prazo de manifestação 

transcorreu in albis.

Pessoalmente intimada, a exequente permaneceu inerte conforme 

certificado à p. 114.

É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que a carta precatória expedida com finalidade de 

citação, conforme requerido, foi devolvida por falta de recolhimento de 

custas.

Intimada por meio de seu patrono e pessoalmente, a exequente não 

demonstrou qualquer interesse no prosseguimento do feito.

Os autos não podem permanecer paralisado aguardando a providencia da 

parte que, in casu, não atendeu ao chamado judicial.

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento nos artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas pela exequente. Deixo de condená-la em honorários advocatícios 

pelo fato da executada não ter sido citada.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 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.: 457349 Nr: 27677-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE MIRANDA SILVA - 

OAB:13.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6491-B

 Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor do exequente certidão 

de crédito e, em consequência, EXTINGO o feito, sem resolução do mérito 

nos termos do Provimento 84/2014 CGJ-TJMT.Registro que na hipótese de 

o exequente encontrar bens passíveis de penhora, deverá requerer a 

retomada da marcha processual perante este Juízo, independente de 

recolhimento de custas processuais.A pertinência do pedido será 

analisada, como previsto no art. 8°, do Provimento n. 84/2014 CGJ-TJMT. 

Após a expedição da certidão, intime-se o exequente para sua retirada. 

Em seguida, arquive-se com as cautelas legais.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Cuiabá, 16 de agosto de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 281081 Nr: 6379-07.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILSON NICOLETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, LISIANE VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:9358/MT

 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.: 912848 Nr: 38761-09.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CRISTIANE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FERREIRA, ISIS FREITAS QUEIROZ 

DANTAS, NELSON BARBIERO JUNIOR

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

OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Alan Vagner Schmidel - 

OAB/MT 7.504 - OAB:, Dr.ª Lisiane Valéria Linhares Schmidel - 

OAB/MT 9.358 - OAB:

 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.: 377666 Nr: 13830-15.2009.811.0041

 AÇÃO: Alienação Judicial de Bens->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA AUXILIADORA DE CAMPOS FRANÇA, DIURIANNE 

CAROLINE CAMPOS FRANÇA, THAÍS CAROLINNE CAMPOS FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR FRANÇA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA BORGES MONTEIRO 

BRITTA - OAB:4261, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos .

Trata-se de ação de alienação judicial proposta por Luzia Auxiliadora de 

Campos França, Diuriane Carolina de Campos França e Thais Caroline 

Campos França contra Edgar França Neto, objetivando a extinção do 

condomínio existe sobre os imóveis indicados na inicial com a 

consequente alienação judicial.

Citado, o réu não se opôs à alienação, desde que o imóvel da Av. Miguel 

Sutil não seja vendido por quantia inferior ao laudo que apresentou à p. 

80/84.

A tentativa de conciliação entre as partes foi infrutífera.

À par disso, constato que não há discórdia entre as partes quanto à 

extinção do condomínio e venda dos bens, tampouco os condôminos 

pretendem exercer o direito de preferencia.

Há divergência apenas quanto ao preço da venda, de modo que 

necessário a avaliação judicial dos imóveis elencados na inicial.

Além disso, é imprescindível que Thais Caroline Campos França figure na 

lide, pois é condômina dos imóveis objetos desta ação.

E, em que pese indicada na inicial como integrante do polo ativo, não está 

devidamente representada.

Desta feita, devem as autoras Luzia Auxiliadora de Campos França e 

Diuriane Carolina de Campos França regularizarem a sua representação 

processual ou aditar a inicial para que Thais integre o polo passivo, eis 

que sua integração à lide é imprescindível.

Assim, antes de designar avaliador judicial, determino que as autoras 

qualifiquem corretamente Thais, indicando o seu endereço, CPF, email etc. 

a fim de que integre a lide, na qualidade de litisconsorte necessária, em 

cinco dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo sem manifestação das autoras, intime-se o réu, 

assistido pela Defensoria Pública, para que se manifeste nos autos.

Cumpra-se com urgência. Processo da Meta 02 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 712130 Nr: 5213-95.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE SOUZA VIEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTHON CALESTINI - 

OAB:4.495/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.: 100502 Nr: 4078-73.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Mariano Bridi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9418-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

não efetuou o pagamento da condenação.

A arrematação foi anulada.

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, conforme ultima atualização apresentada pelo 

exequente (p. 101).

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 792850 Nr: 46939-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON NOGUEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EVANDRO LOPES HOLANDA, 

VALMIRO TOLENTINO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO SIQUEIRA FARIA - 

OAB:7028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIAN BENEDITO NUNES - 

OAB:MT/16.602, HERNAN ESCUDEIRO GUTIERREZ - OAB:4344-A

 Penhora parcialmente frutífera.

 Oficie-se para vinculação dos valores penhorados.

Como o valor penhorado é insuficiente para a satisfação da obrigação, 

penhore-se o imóvel indicado, conforme decisão anterior.

Intime-se a parte executada da penhora realizada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 765091 Nr: 17777-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA

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

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11.811/MT

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Penhora frutífera.

 Oficie-se para vinculação dos valores penhorados.

Como o valor penhorado é suficiente para a satisfação da obrigação, 

desnecessárias novas ordens de penhora.

 Intime-se a parte executada da penhora realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 710376 Nr: 3330-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIMIX CONCRETO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGESETA ENGENHARIA COMERCIO 

CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:18435/PR, ANDREA PAULA DA ROCHA ESCORSIN - OAB:41945/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Penhora de ativos financeiros infrutífera.

 Cumpra-se integralmente a decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 100502 Nr: 4078-73.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Mariano Bridi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9418-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Penhora de ativos financeiros infrutífera.

 Assim, defiro parcialmente o pedido alternativo de p. 842 e determino a 

intimação do Estado de Mato Grosso para que informe se mantém com a 

executada contrato de prestação de serviço, em especial de publicidade, 

o apresentando em juízo.

Com a resposta, intime-se o exequente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 393956 Nr: 29461-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JOSÉ CURVO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544-A/MT, WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:10767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN JACKSON COSTA - 

OAB:4.871/MT

 Penhora parcialmente frutífera.

 Oficie-se para vinculação dos valores penhorados.

Intime-se a parte executada da penhora realizada.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 192159 Nr: 4553-14.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA SANTIAGO E SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA - OAB:8.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO RICARDO TREVISAN - 

OAB:5.200/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

MARIEL MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT

 Penhora frutífera.

 Oficie-se para vinculação dos valores penhorados.

Intime-se a parte executada da penhora realizada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 884740 Nr: 19679-89.2014.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO GIACOMINI FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D PAULA NAUTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/MT

 Penhora de ativos financeiros infrutífera.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 943360 Nr: 56486-11.2014.811.0041

 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: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO PEREIRA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - 

OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o resumo da inicial em arquivo no 

formato WORD, no endereço de e-mail desta 5ª Secretaria Cível: 

cba.5civel@tjmt.jus.br, a fim de possibilitar a expedição do edital de 

citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 884740 Nr: 19679-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO GIACOMINI FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D PAULA NAUTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/MT

 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. exequente (p. 101).

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 192159 Nr: 4553-14.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA SANTIAGO E SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA - OAB:8.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO RICARDO TREVISAN - 

OAB:5.200/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

MARIEL MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT

 Vistos

 Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, 

intimada, não efetuou o pagamento da condenação.

Assim, em consonância com as decisões anteriores de bloqueio, defiro a 

penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao Bacenjud para a 

penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte executada, de acordo 

com a regra prevista no art. 837 do CPC e Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 393956 Nr: 29461-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JOSÉ CURVO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544-A/MT, WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:10767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN JACKSON COSTA - 

OAB:4.871/MT

 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, conforme ultima atualização apresentada pelo 

exequente (p. 101).

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.

Por fim, considerando que o TJMT afastou a aplicação da multa prevista no 

art. 538 do CPC/73 (p. 464), defiro o pedido formulado no item “b” de p. 

477.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 792850 Nr: 46939-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON NOGUEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EVANDRO LOPES HOLANDA, 

VALMIRO TOLENTINO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO SIQUEIRA FARIA - 

OAB:7028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIAN BENEDITO NUNES - 

OAB:MT/16.602, HERNAN ESCUDEIRO GUTIERREZ - OAB:4344-A

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 
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não efetuou o pagamento da condenação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores, conforme ultima atualização apresentada pelo 

exequente (p. 101).

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.

Em sendo infrutífero e/ou insuficiente o bloqueio de ativos financeiros, 

defiro a penhora do imóvel indicado à p. 108.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 765091 Nr: 17777-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA

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

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11.811/MT

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 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, conforme ultima atualização apresentada pelo 

exequente (p. 117).

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.

Defiro também a constrição dos direitos da executada requerida no item 

“A” da petição de p. 121.

Nesta data, realizei a pesquisa via INFOJUD como requerido nos itens “C’ e 

“D”, que retornaram negativas (extrato anexo).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 710376 Nr: 3330-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIMIX CONCRETO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGESETA ENGENHARIA COMERCIO 

CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:18435/PR, ANDREA PAULA DA ROCHA ESCORSIN - OAB:41945/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, conforme ultima atualização apresentada pelo 

exequente (p. 117).

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.

Defiro também a constrição dos direitos da executada requerida no item 

“A” da petição de p. 121.

Nesta data, realizei a pesquisa via INFOJUD como requerido nos itens “C’ e 

“D”, que retornaram negativas (extrato anexo).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 322240 Nr: 23756-88.2007.811.0041

 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: EDUARDO MOURA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL SHADAY VEÍCULOS, ANDERSON 

NASCIMENTO GONÇALO

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730/MT, EVELY BOCARDI DE MIRANDA - 

OAB:8088/MT

 Com estas considerações e fundamentos, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso II do 

Código de Processo Civil.Custas e despesas processuais pelo autor. No 

entanto, sendo este beneficiário da justiça gratuita, fica suspensa a sua 

exigibilidade, nos termos da lei. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 941197 Nr: 55268-45.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação ordinária de cobrança da diferença do 

seguro obrigatório - DPVAT proposta por Arlindo dos Santos em face de 

Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.Quanto aos honorários periciais, 

vislumbro ser devida a restituição integral do valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais) à ré. Afinal, a perícia deixou de acontecer por culpa exclusiva do 

autor que não compareceu ao reagendamento, não podendo a seguradora 

ser prejudicada por tal fato. Todavia, é cediço que o perito nomeado 

realizou, ainda que ínfimo, seus trabalhos, pois fez carga dos autos, 

estudou o caso e dispôs de um horário em sua agenda, motivo pelo qual 

deve ser remunerado, de modo que entendo devida a permanência do 

percentual de 30% (trinta por centos) dos honorários periciais. Contudo, 

como o autor é beneficiário da justiça gratuita, referido encargo deverá 

ser suportado pelo Estado, conforme disposto no artigo 95, § 3º, I, do 

CPC/15. Assim, expeça-se certidão de crédito em favor do perito 

correspondente a 30% dos honorários periciais arbitradosExpeça-se 

alvará em favor da ré referente aos honorários periciais depositados. 

Custas e despesas processuais pelo autor, bem como ao pagamento dos 

honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 
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termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da 

Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência 

do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 25903 Nr: 6036-74.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DELAMAR CORRÊA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENT0S AGROPECUÁRIOS 

ELDORADO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3.286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PLINIO DE BARROS 

ARAÚJO - OAB:2.459/MT

 Processo nº 6036-74.2008.811.0041

Código 25903

Vistos e etc.

Sobre o pedido de p. 218, diga a executada, em 10 (dez) dias.

Após, concluso para deliberações.

Cuiabá, 16 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.: 817298 Nr: 23724-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO PAVINI DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4.754/MT, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte ré às fls. 

530/538 são tempestivos. Em assim sendo, Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar suas contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 764137 Nr: 16764-38.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANJO DA SORTE LOTERIAS LTDA -ME, PAULO 

CESAR TEIXEIRA, TEREZINHA TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 16764-38.2012.811.0041

Código: 764137

Vistos e etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento no feito, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário, com URGÊNCIA. Processo da meta 

02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 16 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.: 830173 Nr: 35897-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN ROBERTO CORTEZ, ELIS REGINA GOMES 

CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR DA SILVA RODRIGUES, IMOBILIÁRIA 

CATARINENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILDO PEREIRA - 

OAB:10237/MT, RONIZE ANTONIO BARBOSA - OAB:13764-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 35897-32.2013.811.0041

Código: 830173

Vistos e etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento no feito, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário, com URGÊNCIA. Processo da meta 

02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 16 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.: 1028745 Nr: 36183-39.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL CUNICO

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

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

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

OAB:MT/9.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, sobre o 

desarquivamento dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1094282 Nr: 8115-45.2016.811.0041

 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: ANDRE GUSTAVO DO AMARAL

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

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

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

OAB:MT/9.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, sobre o 

desarquivamento dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 712162 Nr: 5245-03.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. E. O. S., CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA SCHUINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABSMMT ASSOCAIAÇAO BENEFICENTE DE 

SAUDE DOS MILITARES DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10.408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 Processo n° 5245-03.2011.811.0041

 Código 712162

DESPACHO

As partes apresentaram acordo extrajudicial para homologação as p. 

167/170.
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Todavia, deixo de homologar o acordo, tendo em vista que o exequente 

atingiu a maioridade civil, e sua representação não está regularizada.

 Assim, intime-o para apresentar procuração e ratificar o acordo 

entabulado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, concluso para homologação.

Cuiabá 16 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.: 709248 Nr: 2118-57.2011.811.0041

 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: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERONA LTDA - ME, 

ESPOLIO DE AUREA BELIDO FARIA, JOÃO ROBERTO GOMES, GILBERTO 

GOMES, CLOTILDE GOMES JAKYMIU, MARCOS CÉSAR FARIA, 

HUMBERTO FARIA, VALÉRIA BELIDO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gilmara aparecida arruda 

sales - OAB:13255-E, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5.868-A/MT

 Processo nº 2118-57.2011.811.0041

Código 709248

Vistos e etc.

 Ante o teor da certidão retro, intime-se pessoalmente o autor, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias de o devido prosseguimento no feito, sob pena 

de extinção por abandono (485, §1 do NCPC).

Cumpra-se com URGÊNCIA processo da meta 02/2018- CNJ.

Cuiabá, 16 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.: 778608 Nr: 32014-14.2012.811.0041

 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: DIURLAILE AQUINO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174/MT, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Processo nº. 32014-14.2012.811.041 - Código 778608

SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença requerida por Diurlaile Aquino e 

Silva em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento s/a já 

qualificadas nos autos.

As partes transigiram extrajudicialmente, apresentando o termo de acordo 

aos autos, pugnando por sua homologação (p.216/218), inclusive foi 

informado o cumprimento do acordado celebrado. (p. 222).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

As partes estão devidamente representadas e seus advogados têm 

poderes para transigir, conforme procurações de p. 18, 40/44 e 

substabelecimento de p. 80.

Homologo o presente acordo e 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.

 Após o trânsito em julgado certifique-se, e arquive-se com 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.: 350956 Nr: 21466-66.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA NEVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:15600/E, LISIANE 

VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - OAB:9358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 Processo nº. 15424-25.2013.811.0041 - Código 350956

SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença movida por JOCKEY CLUB DE 

MATO GROSSO em desfavor de MARILZA NEVES DOS SANTOS, todos já 

qualificadas nos autos.

 As partes compuseram acordo extrajudicial, apresentando-o para 

homologação e consequente suspensão do feito até o fiel cumprimento do 

acordo.

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível, nos termos do artigo 487, III, alínea “a”, 

do Código de Processo Civil, homologo o acordo de p. 125 para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão.

Deixo de suspender o feito, haja vista que em caso de eventual 

descumprimento a sentença homologatória constitui título judicial.

Honorários e custas na forma compactuada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, ficando 

desde já autorizado o desarquivamento sem ônus caso haja necessidade 

de execução de sentença.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 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.: 713636 Nr: 6091-20.2011.811.0041

 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: LUIZ CARLOS ZERBINATO BEZERRA

 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: MARCOS VINICIUS LUCCA 

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

OAB:OAB/MS 5.871

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem , no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 777787 Nr: 31162-87.2012.811.0041

 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: RAUL JOSE VILLAS BOAS, RAUL VILLAS BÔAS, 

FÁBIO VILLAS BÔAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SÉRGIO DANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VILLAS BÔAS - 

OAB:101.274/SP, RAUL JOSÉ VILLAS BÔAS - OAB:76.455-B/SP, RAUL 

VILLAS BOAS - OAB:96853/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT
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 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente com resolução de mérito o pedido dos embargos 

monitórios e constituo de pleno direito em título executivo judicial o contrato 

de honorários advocatícios acostado às p. 14/15 e determino que o 

embargante efetue o pagamento de 30% sobre o valor efetivamente 

recebido, qual seja: R$ 205.011,54 (duzentos e cinco mil e onze reais e 

cinquenta e quatro centavos). O valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada título e acrescido 

de juros de 1% a partir da citação (artigo 405, CC).Determino o 

prosseguimento do feito na forma prevista na Parte Especial do CPC, Livro 

I, Título II, Capítulo III (cumprimento de sentença). Condeno o embargante ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Expeça-se o necessário.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de agosto de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1040225 Nr: 41742-74.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEDSCDO, EDILEUZA DOS SANTOS CARDOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 25 de setembro de 2018, às 10:00h, à realizar-se na Av. das 

Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias) 

telefones: (66)3025-3060/ 99223-7073. Sendo assim, nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes para comparecerem à perícia 

designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 301573 Nr: 14014-39.2007.811.0041

 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: BENJAMIM MARQUES DOS REIS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA GEROLDO, MADEREIRA 

LALUCI ARAÇATUBA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT BASSI - OAB:10.964-B, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: joão ranuci da silva - 

OAB:53550/SP, Simone A Mendes Pereira - OAB:5019

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

cálculo do Contador, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 861297 Nr: 2756-85.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IARA MONTEIRO FRACISCONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MARIA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 , fundada em vício de vontade, não é apta a impedir a homologação, pois, 

além de não ser mero requisito de forma, exige ampla atividade probatória 

a corroborar a existência do vício, atividade que só pode ser desenvolvida 

em ação própria, já que não se confunde com o objeto da ação onde 

houve a transação. (AI 114898/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, 

Publicado no DJE 26/04/2018)EMENTA EXECUÇÃO –– BEM PENHORADO 

LEVADO A LEILÃO - ACORDO ENTABULADO PELAS PARTES ANTES DA 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE ARREMATAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO NEGADA – INADMISSIBILIDADE – ATIVIDADE HOMOLOGATÓRIA 

– FINALIDADE DE CONTROLE FORMAL – AGRAVO PROVIDO. A 

transação realizada pelas partes, conforme dispõe o art. 487, III, “b”, do 

CPC, está sujeita a homologação judicial, que por sua vez deve cingir a 

análise dos requisitos formais, como capacidade das partes, 

disponibilidade do direito ou se ausente algum requisito de forma exigido 

pela lei. Não revela-se defesa a homologação de acordo quando 

apresentado pelas partes antes da homologação do auto de arrematação 

pelo juízo, conforme estabelece o art. 903, do CPC. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 16/08/2017, Publicado no DJE 22/08/2017)A autora não demonstrou 

qualquer vicio que impossibilite a homologação do acordo, e uma vez 

constatado este preenche os requisitos autorizadores para tanto, forçoso 

se faz a sua homologação.Assim, tratando-se de direito disponível e 

estando as partes devidamente representadas, homologo por sentença o 

acordo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão, nos termos do 

art. 487, III, b do CPC. Custas e honorários na forma pactuada. Após o 

transito em julgado, cerifique-se e arquive-se com as cautelas legais. P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 31 de julho de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015015-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POSITIVO EDUCACIONAL LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS GOMES LESSA OAB - PR68573 (ADVOGADO)

MARIA FERNANDA VIRMOND PEIXOTO OAB - PR33724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE CECILIA NOGUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015015-27.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação monitória em que foi proferida sentença homologatória de acordo. 

O prazo de suspensão para o cumprimento da obrigação já decorreu e a 

autora, intimada, não noticiou o descumprimento. A par disso, diante da 

satisfação da obrigação, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito, 

com as devidas baixas e anotações. Cuiabá, 16 de agosto de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008589-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008589-28.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c 

indenização por danos morais ajuizada por Edivaldo José da Silva em 

desfavor de Agemed Saúde S/A, aduzindo, em síntese, que é beneficiário 

do plano de saúde e que desde janeiro de 2016 faz tratamento neurológico 

com a profissional Ely Inês Ferraz de Campos Olavarria. Afirma que em 

novembro de 2017 a sua consulta com a profissional foi negada. Informa 

que solicitou esclarecimento sobre o ocorrido, bem como o reembolso da 

consulta que teve que pagar de foram particular, porém, não obteve êxito, 

lhe sendo esclarecido que a empresa ré não custearia mais as consultas 

com a profissional. Assevera que faz acompanhamento regular com a 

referida profissional há mais de dois anos e que é impossível arcar com o 

pagamento das mensalidades do plano e ainda pagar as consultas. 

Afirma, ainda, que não há justificativa para a negativa. Requer o 

deferimento da tutela de urgência para determinar à ré que autorize a 
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realização do acompanhamento neurológico com a médica Ely Inês Ferraz 

de Campos Olavarria, sob pena de multa diária. Determinada a emenda da 

petição inicial (Id 12547573). O autor atendeu a ordem nos ID’s 13474942 e 

13475111. É o relatório. Decido. De acordo com a narrativa da exordial, o 

autor vem sendo acompanhado por sua médica desde o ano de 2016, em 

razão da enfermidade cefaleia, porém, em novembro do ano passado, sem 

qualquer justificativa, a ré passou a não autorizar mais as consultas. Em 

que pese a relevância dos fatos narrados, nesta fase de cognição 

sumária o indeferimento da tutela é medida que se impõe, haja visto que os 

documentos anexados aos autos são insuficientes para demonstrar a 

probabilidade do direito do autor. A declaração médica acostada no Id 

13475111 é apenas no sentido que o autor vem realizando o tratamento de 

cefaleia desde o ano de 2016. Porém, não foi apresentado relatório 

pormenorizado demonstrando diagnostico atual, a causa, bem como suas 

reais necessidades. Nessa linha de raciocínio: “O que não se pode permitir 

é concessão de tutela de urgência quando apenas o periculum in mora 

esteja presente, sem fumus boni iuris. Estando presente o fumus, mesmo 

que em menor grau, se o periculum for intenso, dever ser deferida a tutela 

de urgência pretendida. Ao contrário, se o periculum não for tão intenso, o 

juiz deve exigir, para a sua concessão, uma maior intensidade do ‘fumus’ 

apresentado.” (Teresa Arruda Alvim Wambier in Primeiros comentários ao 

novo código de processo civil : artigo por artigo. Revista dos Tribunais, 

São Paulo. 2015, p.499) Além do mais, o autor, intimado para trazer aos 

autos extrato, a fim de demonstrar eventual descadastramento da médica 

que o acompanha no seu tratamento do quadro de cooperados , e a 

negativa da ré, este não atendeu a ordem. Com estas considerações e 

fundamentos, indefiro a tutela antecipada de urgência. Designo o dia 12 de 

novembro de 2018 (12/11/2018) às 09:30 horas para a audiência de 

conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se o autor para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para contestação, certifique-se e INTIME-SE o autor para que se manifeste 

(art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, 

do CPC, uma vez que a inicial se encontra completa, sendo desnecessário 

o aditamento. Intimem-se todos. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015391-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA GOMES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015391-13.2016.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação ordinária proposta pelo Vanda Gomes Ferreira contra Saga Parque 

Comércios de Veículos Ltda e Ford Motor Company Brasil Ltda, em que as 

partes apresentaram termo de acordo para homologação (Id 11952484). 

As partes são capazes e estão devidamente representadas, possuindo 

seus procuradores poderes para transigir. A ação não versa sobre direito 

indisponível. Posto isto, HOMOLOGO por sentença o acordo constante do 

ID 11952484, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e julgo 

extinto o feito com resolução de mérito - art. 487, III, “b”, do CPC. Custas 

remanescentes isentas, na forma do art. 90, §3º do CPC e honorários 

advocatícios na forma pactuada. Após, nada mais sendo requerido e 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de agosto de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1063998 Nr: 52707-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARMOSINA PEREIRA NEVES

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT, 

MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

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

impulsiono os autos para intimar o autor, por intermédio de seu patrono, 

para manifestar acerca do pagamento efetuado pelo executado, no prazo 

de 05 (cinco) dia. Em nada sendo requerido o feito será remetido ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1072262 Nr: 56317-87.2015.811.0041

 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: MAURICIO PEREIRA DA SILVA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838/MT, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12.561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes, para realizar a perícia médica, 

que foi marcada pela REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, a ser realizada 

na Rua 07 (Sete) nº 04, Bairro São José II, Cep 78.080-590, Cuiabá-MT. A 

vistoria poderá ocorrer na data de 06/09/2019, às 09:00 horas à 

12:00horas e das 13:00horas às 17:30horas, Telefone: 65 3052-7636.

Luciene M. De Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 714374 Nr: 9070-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA REGINA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BANESPA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA REGINA ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:8818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Face a interposição de Recurso pela parte Requerente, 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 
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prazo de 15 (quinze) dias.

Luciene M. De Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 210379 Nr: 20945-29.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALVA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTO ANTONIO, ANTONIO JOSÉ 

LUIZ GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CARVALHO DA SILVA 

FERNANDES - OAB:21.326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT, RAFAELA REINERS GONÇALVES - OAB:14875 MT

 Em razão do valor do exame já estar depositado, impulsiono os autos para 

intimar o autor, por intermédio de seu patrono, para comparecer ao 

Instituto de Diagnóstico por Imagem - IRHPA, localizado na Avenida 

General Valle, n. 444, Bairro Bandeirantes, nesta capital e agendar a data 

para a realização do exame de histerossalpingografia, informando o 

agendamento a este juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 24686 Nr: 432-36.1988.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARVALHO BARRA, ÂNGELA 

VITÓRIA CALDEIRA BARRA

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

OAB:, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que os Executados não foram intimados acerca da penhora 

realizada (fl. 273), intime-se a parte Exequente para promover a intimação 

dos Executados, no prazo legal.

 Por ora indefiro o pedido de expedição de alvará judicial conforme 

requerido em fl. 294, por não ter sido os executados intimados acerca da 

referida penhora.

Ademais, postergo a apreciação do pedido de penhora via Renajud e das 

declarações de imposto de renda dos Executados (fl. 294).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 797503 Nr: 3884-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VISTA VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIMENSOLO CONTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado MIGUEL JORGE PRADO DE 

CAMARGO LIBOS, para proceder a devolução dos autos, conforme art. 

234, caput, e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC, visto que retirou os 

autos em carga rápida e esta deve ser devolvina no mesmo dia

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 779394 Nr: 32847-32.2012.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO RONALDO COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

inicial da Ação ajuizada por Centrais Eletricas Matogrossenses S.A. em 

face de Juliano Ronaldo Cozer para condenar o Requerido ao pagamento 

das faturas de energia elétrica com vencimento nos meses de maio, junho, 

agosto, setembro e outubro de 2011, referente a unidade consumidora de 

n. 8679894, com as atualizações previstas no teor da presente.Condeno o 

Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se. 

Publique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 921793 Nr: 44452-04.2014.811.0041

 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: JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS - EPP, JOSI MARI DE 

OLIVEIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREITEIRA E CONSTRUTORA YPÊ LTDA, 

FERNADO CARLOS ARGUELLO, HELENA PAES DE BARROS ARGUELLO, 

WALMIR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARDOSO DE MELLO 

- OAB:15160, NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - OAB:23137/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 701, §2º c/c artigo 487, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da inicial da Ação Monitória ajuizada por Josi Mari 

de Oliveira Ramos - EPP, constituindo em título executivo judicial os 

cheques acostados às fls. 24/29, cujo montante deverá ser corrido pelo 

índice INPC-IBGE desde o vencimento de cada título e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação da Requerida.Condeno a 

Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, intime a Requerente para 

que traga planilha de cálculo atualizada e requeira o cumprimento da 

sentença, nos termos da presente decisão.Proceda-se com as anotações 

da conversão junto à autuação, bem como, exclua do polo passivo junto à 

autuação e capa dos autos os representantes legais da empresa 

Requerida.Intimada para trazer memória de cálculo atualizada e não 

cumprindo a diligência, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 893598 Nr: 25854-02.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GIROLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA RIO DO SANGUE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:2618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOMAR REZZIERI - 

OAB:10.601/MT, SIRLEI CABRAL MORAIS E SILVA - OAB:5393/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO os presentes Embargos à Execução 

opostos por Luiz Antonio Giroldo em face de Agropecuária Rio do Sangue 

LTDA, sem resolução do mérito, pois reconheço a ocorrência de coisa 

julgada.Condeno o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios, 

que arbitro fixo em 10% (dz por cento), por inteligência do artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, cuja cobrança fica suspensa por força do 

artigo 98, §3º, do mesmo Código (justiça gratuita).Sem custas, ante a 

assistência judiciária gratuita.Com o trânsito em julgado, translade cópia da 

presente para a Ação de Execução em apenso (cód. 742064) e, após, 

arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações 
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necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 742064 Nr: 38923-09.2011.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA RIO DO SANGUE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO GIROLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOMAR REZZIERI - OAB:OAB/MT 

10.601, SIRLEI CABRAL MORAIS E SILVA - OAB:5393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A

 Vistos etc.

Revogo a decisão de fl. 113 que deferiu a penhora e avaliação do imóvel 

rural denominado 161-H, gleba Roosevelt, na cidade de Aripuanã, pois não 

houve a juntada da matrícula atualizada do referido bem junto ao CRI 

competente.

Determino que a parte Executada apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a matrícula atualizada do referido imóvel, conforme pleiteado em fls. 

128/129, sob pena de penhora de outros bens.

Decorrido o prazo acima fixado, certifique-se o necessário e abra-se 

vistas dos autos à Exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Inexistindo 

manifestação do Executado, determino que a Exequente indique bens 

passíveis de penhora, no referido prazo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 948736 Nr: 59536-45.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA, JPCM, REGIANE ALVES 

DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCU BRASIL - MORONTE E MORONTE LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460-B

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao Ministério Público estadual para manifestação, 

pois a lide envolve interesse de incapaz.

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

as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do 

julgamento antecipado da lide.

 No mesmo prazo acima mencionado, as partes deverão apontar as 

questões de fato e de direito que entenderem pertinentes ao julgamento da 

lide.

Na oportunidade as partes poderão manifestar interesse na realização de 

audiência conciliatória.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 764041 Nr: 16665-68.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA INES PAES DE BARROS, PAULA LUZIA 

GONÇALVES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A, AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

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

OAB:8.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 142.452, JOSÉ EDUARDO FONTES MAYA FERREIRA - 

OAB:100.618, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - 

OAB:15.012-A/MT, MARIA ESTTELA SILVA GUIMARÃES - 

OAB:139.141/RJ

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial 

da presente ação ajuizada Juliana Paes de Barros e Paula Luzia 

Gonçalves Figueiredo em desfavor de Gold Black Empreendimentos SPE 

S/A, Gold Farb Incorporações e Construções S/A e Avance Negócios 

Imobiliários S/A, para: 01) Determinar que as Requeridas restituam as 

Requerentes os valores pagos no importe de R$1.133,31 (um mil cento e 

trinta e três reais e trinta e um centavos), em uma única parcela, com 

incidência de correção monetária pelo índice INPC-IBGE a partir do 

desembolso de cada parcela e os juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação válida, deduzindo o valor já pago e a Taxa de 

Gerenciamento de 10%; 02) Revogar a liminar concedida em fls. 133/134; 

03) Indeferir o pedido de cancelamento da negativação em nome da 

Requerente e o pedido de depósito para devolução dos cheques; e, 04) 

Condenar as Requerentes ao pagamento dos honorários advocatícios que 

arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º e §8º 

c/c artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.Deixo 

de condenar as Requerentes ao pagamento das custas e despesas 

processuais em razão do benefício da justiça gratuita. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 930844 Nr: 49729-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉLIA DE CASTRO ANTUNES MACIEL, ALUISIO 

DE CASTRO ANTUNES MACIEL, ESPÓLIO DE RENÊ ANTUNES MACIEL, 

NATALIA PAULINO VILELA MACIEL, THAIS PAULINO VILELA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MATOS CARDOSO - 

OAB:249.787/SP, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - OAB:OAB/SP 

129.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT

 Vistos etc.

Observa-se que a presente ação de consignação foi proposta tão 

somente em face do Espólio de Renê Antunes Maciel, representado pela 

inventariante Nélia de Castro Antunes Maciel, todavia consta no polo 

passivo, indevidamente, todos os sucessores do falecido.

 Em assim sendo, determino a retificação do polo passivo junto à autuação 

e capa dos autos, para constar como réu apenas o Espólio de Renê 

Antunes Maciel, representado pela inventariante Nélia de Castro Antunes 

Maciel.

Por consequência, revogo as decisões de fls. 164 e 165 e deixo de 

apreciar os pedidos de fls. 166 e 176, pois completa a angularização 

processual.

Verifico também que o Requerido não colacionou aos autos o instrumento 

procuratório, estando irregular a representação da parte.

Desta forma, suspendo o andamento da presente ação, nos termos do 

artigo 76 do Código de Processo Civil.

Intime-se o Requerido na pessoa de seu advogado e pessoalmente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, sob 

pena de revelia, nos termos do artigo 76, §1º, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Sanado o vício, venham os autos conclusos para apreciação do pedido de 

fls. 168/169 e possível julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se. Intimem-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1011040-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI LUIS RECH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 62 de 559



JOSE ALVES PACHECO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1011040-26.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compareceu a parte 

Autora no Id.13434198, pleiteando a expedição de novo mandado de 

imissão na posse contra o ocupante do imóvel, certificado pelo Meirinho no 

Id.13428096 (Douglas Samaniego). Pois bem. Conforme bem delineado na 

decisão do Id.13261916, o Autor logrou êxito em demonstrar os requisitos 

necessários a concessão da tutela de evidência, a fim de que seja imitido 

na posse do imóvel arrematado em processo de execução extrajudicial. 

Reitero que, na dicção do artigo 1.227 do Código Civil, “os direitos reais 

sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se 

adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos 

títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código”. De 

tal sorte, comprovado ser o legítimo proprietário do imóvel descrito na 

inicial, o Autor não pode ser privado de sua coisa, por quem quer que 

seja, nos moldes do artigo 1.228, caput, do mesmo diploma legal, que 

dispõe que “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”. Assim, na ausência de autorização do legítimo 

proprietário do imóvel, caracteriza-se a posse injustificada pelo ocupante, 

o que permite a imissão na posse do imóvel, como decorrência dos 

poderes de uso, gozo e sequela inerentes ao domínio então adquirido. 

Com efeito, a ação de imissão de posse se caracteriza como uma ação 

petitória, afeta a quem tem direito a obter posse, não se prestando discutir 

o direito possessório sobre o bem. Nesse sentido: A ação de imissão na 

posse é própria àquele que detém o domínio e pretende haver a posse dos 

bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham. (REsp. 

nº 404.717/MT, 3ª Turma, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 27/08/02). 

(destaquei) Posse justa e posse injusta. Distinção. A posse, mesmo que 

antes possa ser considerada justa pela ausência de violência, 

clandestinidade ou precariedade art. 489, do CC -, adquire a tisna de 

injusta no momento fático em que o possuidor resiste à pretensão do titular 

do domínio de reaver o imóvel, passando dita posse, daí em diante, a 

repugnar o direito. (TJPR, Ac. Unân. n. 8.746, 3ª Câm. Cível, DJ 

14.04.1993, Ap. cível n. 24.205-7/Capital, rel. Des. Nunes do Nascimento 

Dante Bastos e sua mulher vs. Luiz Antônio de Siqueira, sua mulher e 

outros). (destaquei) Portanto, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, o Autor comprovou o fato constitutivo de seu direito, 

notadamente o fato de que detém a propriedade, de acordo com o princípio 

da boa-fé, o bom direito e os costumes, o que determina o deferimento do 

seu pedido de imissão na posse do imóvel adquirido, em desfavor de quem 

quer que esteja no exercício da posse do bem. Diante do exposto, DEFIRO 

o pedido formulado pelo Autor no Id.13434198 e EXPEÇA-SE o MANDADO 

DE IMISSÃO DE POSSE, a ser cumprido no endereço de situação do imóvel 

(Rua Oriente Tenuta, nº268, no Residencial Park Villa Bella, apartamento 

401, no bairro Senhor dos Passos, nesta Capital), dando ciência ao Réu E 

demais ocupantes/terceiros possuidores, para que desocupem o imóvel 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser a desocupação efetivada 

coercitivamente, com a entrega das chaves. Para tanto, ficará desde logo 

autorizado o arrombamento e o reforço policial, caso tais medidas se 

façam necessárias ao cabal cumprimento da diligência. O ato de intimação 

deverá ser efetivado mediante a lavratura de auto de constatação, com 

relato completo das condições do estado em que se encontra o imóvel e 

das benfeitorias nele existentes. Outrossim, diante da notícia de que o Réu 

não poderá ser localizado no endereço indicado no preâmbulo da exordial 

(Id.13428096), INTIME-SE o Autor para que no prazo de 15 (quinze) dias 

traga aos autos o atual endereço do Requerido, a fim de viabilizar a 

citação e regular processamento do feito, sob pena de revogação da 

tutela provisória deferida e extinção do processo sem resolução do mérito. 

Derradeiro, até que se regularize a qualificação do Réu, encontra-se 

parcialmente prejudicado o integro cumprimento da decisão do 

Id.13261916, razão disso CANCELO a audiência de conciliação designada 

para o dia 28/08/2018 às 08h00 (Id.13322129), até que ocorra a 

triangulação processual. Promova a Secretaria com as devidas anotações 

e comunicações. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos 

exigidos no artigo 319, inciso VI do CPC, por encontrar-se 

desacompanhado dos documentos básicos e necessário à propositura de 

qualquer ação, e precisa ser adequada. No caso, falta no pedido os 

seguintes documentos: *-Procuração *-Documento pessoal do Requerente 

*-Comprovante de renda *-Comprovante de residência *-Cópia do 

Requerimento Administrativo. *-Boletim ou Certidão de Ocorrência. *

-Prontuário médico, etc. Dessa forma, fundamentado no que dispõe o 

artigo 321 do CPC, intime-se a parte requerente, por seu patrono, via DJE, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, regularizando 

nos autos sua representação processual, conforme estabelece os 

artigos. 105, § 3º, e 287 do CPC, bem como, para anexar nos autos os 

documentos faltantes acima elencados, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e cancelamento do feito (art. 330 do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito
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Processo Número: 1025061-07.2018.8.11.0041
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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 
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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
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Processo Número: 1025085-35.2018.8.11.0041
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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, 

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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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: 1025086-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDE DO NASCIMENTO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):
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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, 

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: 1025163-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIO SOBRINHO BORGES (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 
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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, 

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: 1025147-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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: 1025245-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO MARCOS MOURA (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 – 
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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, 

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: 1025531-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSON SILVA 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):

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1025238-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ABREU DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

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: 1025658-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE PAULA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026090-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL VIEIRA SOUSA (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):

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, 
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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: 1025647-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN FARIA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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, 

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: 1025683-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO PIRES (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 
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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: 1025986-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIANE DE ARAUJO GUSMAO (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, 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019200-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O (ADVOGADO)

ROSA MARIA DE ANDRADE OAB - 293.318.461-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)
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Certifico que, designo o dia 29/11/2018, às 10:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026259-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JOSE TUDICAKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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, 

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: 1026410-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CONCEICAO ALVES (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 
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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: 1025988-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ROSA XAVIER (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-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório 

- DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos pelo artigo 

319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, verifica-se que o “AR” 

encaminhado a Seguradora Líder, deixou de declarar que o conteúdo do 

envelope, tratava-se de Pedido Administrativo. Dessa forma, intime-se a 

parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, trazendo para os autos a copia do pedido 

encaminhado a seguradora Líder juntamente com os documentos que 

instruíram o pedido, para posterior prosseguimento do feito, sob pena de 

indeferimento. Consigne-se que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026502-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO 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-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 
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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: 1026556-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY DIAZ CORREA (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 

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: 1026615-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE AMORIM (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 
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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, 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019410-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDVALDO BEZERRA 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)

 

Certifico que, designo o dia 29/11/2018, às 10:45 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019418-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARCOS ROLIM DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/11/2018, às 11:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019420-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GILDENIR JAQUES 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)

 

Certifico que, designo o dia 29/11/2018, às 11:15 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021191-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORACINO GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/11/2018, às 11:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020269-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARIA COSTA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/11/2018, às 11:45 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020417-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LHORRAN GARROUS DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/11/2018, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 74 de 559



Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020571-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON MARTINS DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/11/2018, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020632-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS NEVES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/11/2018, às 08:15 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015526-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AMANCIO DE ARRUDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS QUIRINO OAB - MT24467/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/11/2018, às 08:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022056-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY WUINCHESTER FELIPE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 29/11/2018, às 08:45 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022257-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE 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)

 

Certifico que, designo o dia 29/11/2018, às 09:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022307-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON DA SILVA BISEWSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/11/2018, às 09:15 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022399-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MABYO EMANUEL SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/11/2018, às 09:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022312-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE DIOZ QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 29/11/2018, às 09:45 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015366-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SANTANA FALANQUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/11/2018, às 10:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1016450-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA HEITOR DE MENDONCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA PRISCILLA GAMARRA MENA BARRETO (RÉU)

 

Intimação da Requerente para apresentar CAUÇÃO para a garantia do 
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Juízo, no valor correspondente ao débito no valor equivalente a 03 (três) 

meses de aluguel.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016323-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA CHAGAS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, às 09h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003071-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA DOS SANTOS (AUTOR(A))

DIOGORY LUAN DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCKAS SILVESTER FERREIRA RIBEIRO DA COSTA (RÉU)

ARMANDO SILVA ARAUJO - EPP (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte Autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1032753-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RODRIGUES TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES (ADVOGADO(A))

ROBSON DE OLIVEIRA PACHECO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BRASIL BARRETO FILHO (RÉU)

Maria Francisca Branco Barreto (RÉU)

Espólio de Benedito Brasil Barreto Filho (RÉU)

Outros Interessados:

LUCILEIA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO)

HITAYNAN FERNANDES MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

VANIA DA SILVA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000869-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

OLIMPIO DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007421-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAMPOS MESQUITA (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DE OLIVEIRA BORGES JUNQUEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006664-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

JOSE VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE (ADVOGADO(A))

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026473-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VOCE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

MARCELO DOS SANTOS ERGESSE MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES FREDERIGI BENASSI TREINAMENTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que o pedido 

inicial encontra-se desacompanhado de documentos necessários a sua 

propositura da ação, e precisa ser adequada. No caso, o pedido 

encontra-se desacompanhado do documento pessoal do Representante 

Legal da Empresa exequente. Dessa forma, intime-se a parte exequente, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, trazendo para 

os autos o documento faltante acima elencado, para posterior 

prosseguimento do feito. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026651-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRI NAKAZORA TAMURA (EXECUTADO)

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (EXECUTADO)

LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ (EXECUTADO)

OSVALDO TETSUO TAMURA (EXECUTADO)

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº1026651-19.2018.8.11.0041 Vistos, Tratando-se de Ação 

fundada em Cédula Hipotecária, fundamentado na disposição contida no 

parágrafo 1º, inciso I, do artigo 1º, do Provimento nº 004/2008/CM, 

determino sua redistribuição a uma das Varas Especializadas em Direito 

Bancário da Capital - MT, com as homenagens deste Juízo. Intime-se a 

parte Requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 916222 Nr: 40938-43.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO RAÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MAURO EHRET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:OAB/MT 9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 Processo - Código nº 916222

Vistos,

 Trata-se de processo extinto pela sentença de folhas 31, que o 

embargante vem aos autos anexar guia de depósito para pagamento dos 

honorários fixados na referida sentença.

Isto posto, considerando a concordancia expressa do patro exequente 

com o valor depositado, conforme manifestação de folhas 34, determino 
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que se expeça alvará em favor do patrono do embargado, para 

levantamento do valor depositado as folhas 32/33, com os rendimentos do 

período, na conta bancária indicada nos autos.

A seguir, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intimem-se as partes.

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.: 346808 Nr: 16927-57.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GERCINO SIMÃO DE OLIVEIRA, 

CARMEZINA FERREIRA DE JESUS, ALBERTINA SIMÃO DE OLIVEIRA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A

 Código do Processo nº 346808

Vistos,

 Trata-se de processo em fase Execução de Sentença, onde a parte 

exequente vem aos autos requerer o levantamento da cota parte do valor 

depositado pela requerida, correspondente aos sucessores elencados as 

folhas 164.

No caso, o valor da condenação deverá ser rateado entre os sucessores 

do Espolio de Gercino Simão de Oliveira.

A fim de saber se os valores ja depositados nos autos são suficientes 

para o pagamento da condenação, encaminhem-se os autos a Contadoria 

Judicial, para elaboração do cálculo da condenação com os parâmetros 

definidos na sentença, a seguir, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

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.: 781455 Nr: 35055-86.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAISA FERNANDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DA SILVA BARBOSA - 

OAB:11510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 Código do Processo nº 781455

Vistos,

 Trata-se de processo em fase Execução de Sentença, que parte 

Exequente discorda do valor depositado pela parte executada para 

pagamento da condenação, alegando que o cálculo apresentado pelo 

executado, não usou os parâmetros definidos na sentença, ao final requer 

o levantamento do valor incontroverso e o prosseguimento do feito, 

apresentando nos autos o cálculo discriminado e individualizado da 

condenação.

Dessa forma, defiro o pedido do exequente formulado as folhas 258/262, 

sendo incontroverso o valor depositado nos autos pela executada, 

expeça em favor do exequente alvará para levantamenteo do valor 

depositado as folhas 402/4037, com os rendimentos do período, na conta 

indicada nos autos.

 Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado, via DJE, para 

no prazo de cinco dias, comprovar nos autos o pagamento do saldo 

remanescente da condenação, devidamente atualizados, acrescidos da 

multa e dos honorários fixados as folhas 253, sob pena de execução 

forçada.

Intimem-se as partes.

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.: 788190 Nr: 42141-11.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDER DE OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:MT-5.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Jacques Luciano 

Uchoa Costa - OAB:325150 OAB/SP, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 

11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Código do Processo nº 788190

Vistos,

 Trata-se de processo em fase Execução de Sentença, que parte 

Exequente discorda do valor depositado pela parte executada para 

pagamento da condenação, alegando que o valor apresentado pelo 

executado, não foi atualizado, ao final requer o levantamento do valor 

incontroverso e o prosseguimento do feito, pelo saldo remanescente, 

deixando, contudo, de apresenta nos autos o cálculo do saldo 

remanescente.

Dessa forma, defiro o pedido do exequente formulado as folhas 485/487, 

sendo incontroverso o valor depositado nos autos pela executada, 

expeça em favor do exequente alvará para levantamenteo do valor 

depositado as folhas 481/482, com os rendimentos do período, na conta 

indicada nos autos.

 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.

Iintime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, apresentar nos 

autos o cálculo atualizado do saldo remanescente acrescidos da multa e 

dos honorários fixados nesta fase de execução.

A seguir, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado, via 

DJE, para no prazo de cinco dias, comprovar nos autos o pagamento do 

saldo remanescente da condenação, devidamente atualizados, sob pena 

de execução forçada.

Intimem-se as partes.

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.: 403046 Nr: 34985-74.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O. O. D, FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

DELMONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESI ESCOLA LEONOR BARRETO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT, GRACE KAREN DECKER - OAB:7007/MT

 Código do Processo nº 403046

Vistos,

 Havendo nos autos interesse de incapaz, abra-se vista ao Ilustre 

representante do Ministério Público para se manifestar, no prazo legal, 

para posterior apreciação do pedido de alvará formulado nos autos.

Cumpra-se ainda, 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.
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Intimem-se as partes.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de Dezembro de 2016.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 798377 Nr: 4764-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALIRIO DOS SANTOS MARCELINO

 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

 Código do Processo nº 798377

Vistos,

A parte requerida vem aos autos anexar comprovante de depósito para 

pagamento da condenação (fls. 205/206).

 Em manifestação a parte requerente alega que o valor depositado pela 

requerida é menor que o débito da condenação, apresenta o cálculo 

discriminado da condenação, requerendo o levantamento do valor 

incontroverso depositado nos autos, e o prosseguimento do feito pelo 

saldo remanescente.

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 205/206, 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.

A seguir, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado, via 

DJE, para no prazo de cinco dias, comprovar nos autos o pagamento do 

saldo remanescente da condenação, devidamente atualizados, sob pena 

de execução forçada.

Intimem-se as partes.

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.: 1075860 Nr: 57886-26.2015.811.0041

 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: MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA CORREA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

declarar nula a clausula de fidelização e por consequência inexistente o 

débito ora discutido, bem ainda, CONDENAR a parte Requerida CLARO 

S/A, pagar a Requerente, MARIA DA GLORIA DE MENDONÇA CORREA, o 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).Mantenho 

ainda a Tutela Provisória de Urgência, deferida às fls. 36/37, por seus 

próprios fundamentos.CONDENO, por fim, a parte Requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos 

termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, certifique-se e intime-se a parte vencedora para promover a 

execução da sentença nos termos do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 16 de agosto de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1009099 Nr: 27157-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE CORRÊA MENDES, ANA CRISTINA SILVA 

MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, FERNANDO AIRES MESQUITA 

CARVALHO TEIXEIRA - OAB:18527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:, FRANCISCO DE ASSIS ROCHA CAMPOS FILHO - 

OAB:20203

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 295313 Nr: 11952-26.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMÓVEIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOVMAT - COOPERATIVA DOS VIGILANTES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, SHIRLEY BERNADETE MAIERON, 

SEBASTIÃO BARBOSA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA DE MOURA BOURET - 

OAB:8476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRIA PÂMELLA ZUMERLE 

FURTADO - OAB:10.213-E, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909

 Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão requerido, procedo a 

intimação da parte autora para, no prazo legal promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 8378 Nr: 11219-41.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garantia Engenharia Ind. e Com. Ltda., ATIVA 

CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELCY LUIZ DALL´ACQUA - 

OAB:2.718-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

nos autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 346/347.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 817631 Nr: 24064-17.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESD, LINDINALVA SANTANA DA SILVA, PAULO 

SERGIO DANIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MS TRANSPORTES URBANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE SHEILA DE ANDRADE - 

OAB:8769 - MT, ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - OAB:8769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 195/197.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1110339 Nr: 14796-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 78 de 559



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CAMPOS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Código do Processo nº 1110339

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, onde a parte 

exeqüente vem aos autos discordar do valor depositado pela executada, 

alegando que o saldo remanescente não foi atualizado com os parâmetros 

determinados no despacho de folhas 96, ao final requer o levantamento do 

valor incontroverso e o prosseguimento do feito, para execução do saldo 

remanescente, apresente a planilha de cálculo.

Dos autos verifica-se que o executado deixou de incidir sobre o 

remanescente a multa de dez por centos e os honorários fixados nesta 

fase de execução (fls. 96).

Isto posto, defiro o pedido formulado pela parte exequente as folhas 

108/113, expeça-se alvará em seu favor para levantamento da quantia 

incontroversa depositada pelo executado (fls. 105/106), com os 

rendimentos do período, na conta indicada pelo exequente nos autos.

 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.

Estando o prazo para pagamento do remanescente decorrido para a parte 

executada, intime-se o patrono exequente para no prazo de cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do remanescente, bem como, 

para requerer o que entender de direito de forma a promover o normal 

andamento deste feito.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

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.: 379102 Nr: 14860-85.2009.811.0041

 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: LUCILIO GONÇALVES DE ALMEIDA

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

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

OAB:8.575/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código do Processo nº 379102

Vistos,

Tendo em vista o teor da decisão de julgamento do Agravo (fls. 268/270, 

para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela parte requerida as 265/267, bem como, quanto ao 

pedido de extinção, sob pena preclusão.

 Consigne-se a requerente, que havendo discordância com o valor 

depositado, esta deverá no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar 

nos autos, por cálculo aa existência de saldo remanescente, sob pena de 

indeferimento do prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos.

Intimem-se as partes

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.: 844768 Nr: 48568-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISSAM AHMAD ABDEL-AL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMINER RODER SALIBA, SOLUÇÃO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 Processo Código nº 844768

Vistos,

Trata-se de Ação em fase de Cumprimento de Sentença, onde o primeiro 

requerido depositou nos autos o valor dos Honorários sucumbenciais 

devendo o feito prosseguir em relação a condenação.

 No caso, considerando a concordância expressa do patrono do 

exequente (fls. 187) com o valor dos honorários sucumbenciais 

depositado, passará o feito a ter prosseguimento em relação a 

condenação.

 Dessa forma, defiro o pedido formulado as folhas 187, expeça em favor 

do Patrono do exequente, alvará para levantamento da quantia depositada 

as folhas 184/186, correspondente aos honorários sucumbencias, com os 

rendimentos do período, na conta indicada nos autos, devendo o feito 

prosseguir em relação a condenação.

 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.

A seguir, voltem-me os autos conclusos, para prosseguimento da 

execução.

Intime-se a parte exequente.

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.: 179277 Nr: 35133-61.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTONI E GUBEL LTDA, MARCO HELDER 

CHRISTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, MARIA CRISTINA DE ALENCAR SILVA - 

OAB:3.772/OAB/TO

 Procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o 

regular andamento ao feito, sob pena de extinção. Cientificando-o ainda, 

acerca da possibilidade de expedição de certidão de crédito, nos termos 

do provimento 84/14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 238114 Nr: 7092-16.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS PEDRO MEDRADO LUIZ - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIARIO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT, WAGNER MOREIRA GARCIA - OAB:9.268/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 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.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 725096 Nr: 20794-53.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUSTENTARE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS MICHIURA - OAB:15400, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO CONTE AZEVEDO 

DE SOUZA - OAB:31.195-DF, ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - 

OAB:17.853 DF

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 876973 Nr: 14769-19.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIUSA ROCHA DOS SANTOS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA DO CARMO VIANA - 

OAB:16184, WELYDA CRISTINA DE CARVALHO - OAB:15.092/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 837085 Nr: 41972-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDELINO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NAIR CORREA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

OAB:4.630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 788406 Nr: 42370-68.2012.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELY SANTOS GOGOLEVSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 226972 Nr: 34135-59.2005.811.0041

 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): ADEMIR JOEL CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:OAB/MT 3.774, THAÍS HELENA MARQUES DE SOUZA - OAB:6897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORBERTO RIBEIRO DA 

ROCHA - OAB:1.035-B/MT, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - 

OAB:5.325/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 392865 Nr: 28256-32.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAU DE SERRA - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON WILLIANS ARRUDA 

- OAB:6369

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 915757 Nr: 40658-72.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO MOREIRA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE SILVA MORANDI - 

OAB:15.961-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, THIAGO DE PAULA LUZ - OAB:GO/ 31.404

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se 

acerca do pagamento. Conforme informações fls. 274/275.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1083204 Nr: 3047-17.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA DOS SANTOS MORAES, GISLAINE MARESSA 

DOS SANTOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAÚDE S/A, HELP - EMERGENCIAS 

MEDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA SOUZA 

MADUREIRO - OAB:10.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:32349, JANINE GIRARDI - OAB:39458, SILMARA APARECIDA DE 

BARROS VALLE MAFRA - OAB:15197

 Intimação das partes acerca da designação de audiência no juízo 

deprecado, na data de 28/11/18 às 14:30 hs, nos termos do disposto às 

fls. 406.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 225379 Nr: 32729-03.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ALVES DE OLIVEIRA - ME, 

GERALDO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DA SILVA BIGIO 

TARDIN - OAB:6.822/MT, JULIO TARDIN - OAB:4479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3.670-A/MT, CARLOS ROBERTO SANTOS - OAB:2739/MT, 

ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS - OAB:4276/MT

 Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão requerido, procedo a 

intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular e 

efetivo andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 408674 Nr: 544-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEIXEIRA DE GOIS ME, EDIVAL ALVES DE 

GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7413, JACO CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013A-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular e 

efetivo andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 82226 Nr: 4242-38.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular e 

efetivo andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 176611 Nr: 24251-40.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS 

LOJISTAS DE VESTUÁRIO E CONFECÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES GW 

GONTIGIO LTDA, JOSÉ APARECIDO GONTIGIO, APARECIDA DEOLISETE 

CESAR DE OLIVEIRA CHIARELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1562/RO, DANIELLE TAQUES LEITE - OAB:10.986/MT, MARCO 

CESAR ROSADA - OAB:5868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONHEIR ROZA SOARES - 

OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular e 

efetivo andamento ao feito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 88461 Nr: 10229-45.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIMEC TRIÂNGULO MECÂNICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDEM E.F.TORTORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 7.202, MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313 MT

 Decorrido o prazo de supensão, procedo a intimação da parte exequente 

para, no prazo legal, proceder o regular e efetivo andamento ao feito sob 

pena de extinção

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 949138 Nr: 59780-71.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSILENE MORAES DE FIGUEIREDO

 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, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - OAB:12.333

 Código do Processo nº 949138

Vistos,

 Trata-se de processo em fase Execução de Sentença, que parte 

Exequente discorda do valor depositado pela parte executada para 

pagamento da condenação, alegando que o cálculo apresentado pelo 

executado, não usou os parâmetros definidos na sentença, ao final requer 

o levantamento do valor incontroverso e o prosseguimento do feito.

Dos autos verifica-se que a data da citação da executada ocorreu em 

09/02/2015, conforme “AR” juntado as folhas 30, cuja data, deixou de ser 

utilizada no cálculo elaborado pela executada.

No caso, verifica-se ainda, que a data de citação lançada pelo exequente 

no cálculo de folhas 220, também não reflete a realidade dos autos.

De qualquer forma, sendo incontroverso o valor depositado nos autos pela 

parte executada, expeça em favor do exequente alvará para 

levantamenteo do valor depositado as folhas 207/208, com os rendimentos 

do período, na conta indicada nos autos.

 Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado, via DJE, para 

no prazo de cinco dias, comprovar nos autos o pagamento do 

remanescente da condenação, devidamente atualizados com os 

parâmetros definidos na sentença, acrescidos da multa e dos honorários 

fixados as folhas 253, sob pena de execução forçada.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 772387 Nr: 25493-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA 

BATISTA - OAB:18.103-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DIAS MARRA - 

OAB:23535/DF, NIZAM GHAZALE - OAB:21664/DF

 Código do Processo nº 772387

Vistos,

 Cuida-se de processo em fase execução de sentença, que a parte 

executada intimada para pagar a condenação apresenta nos autos, guia 

de depósito do valor que entende devido (fls. 242/247), impugnando o 

cumprimento da sentença, alegando excesso de execução, reconhecendo 

expressamente devido na impugnação a quantia de R$ 17.799,98 

(dezessete mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e oito 

centavos).

A exequente manifesta-se quanto à impugnação apresentada, requerendo 

o levantamento do valor incontroverso reconhecido pela executada.

Estando expressamente reconhecido pela parte executada o valor que 

entende devido, defito o pedido de levantamento formulado pela exequente 

nos autos.

Expeça-se alvará em favor da exequente para levantamento da quantia 

incontroversa depositada nos autos (fls. 486), com os rendimentos do 

período, na conta indicada pelo exequente nos autos.

 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.

A seguir, voltem-me os autos conclusos para decisão da impugnação.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 707048 Nr: 837-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO CAMPIOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4.991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Código do Processo nº 707048

Vistos,

Indefiro o pedido de levantamento, formulado pela parte exequente, 

aguarde-se o julgamento do Agravo interposto, conforme determina a 

decisão de folhas 510.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 138419 Nr: 22949-10.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR NUNES DA SILVA

 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: CRISTIANO KRINDGES 

SANTOS - OAB:16.792 MT, KEYLLA PEREIRA OKADA - OAB:16.798

 Código do Processo n 138419

Vistos,

A parte exeqüente vem aos autos requerer o levantamento do valor 

penhorado (fls. 108), deixando, contudo, de se pronunciar quanto à 

extinção do processo.

Dessa forma, para fins de arquivamento do feito, intime-se a parte 

exeqüente para no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto a extinção 

do processo, sob pena de preclusão e concordância tácita.

 Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos quando então será analisado o pedido de levantamento 

do valor penhorado.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 773176 Nr: 26308-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRÓ ÓTICA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIZIANE PEREIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, EMERSON ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:6.387/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação da requerente para manifestar no feito. 

Dito Isto, segue a referida sentença:(...) Transitado em julgado, INTIME-SE 

a parte Exequente para requerer o que entender de direito, exibindo 

demonstrativo atualizado do débito,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1033843 Nr: 38555-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 

JULIO CESAR ORLANDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT, VINICIUS 

BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA VARJAO FORTES - 

OAB:17832/O, RAIANE ROSSETO STEFFEN - OAB:13.371

 (...).Quanto à alegação de que o montante penhorado se trata de verba 

alimentar, a tese não procede por falta de comprovação.Com efeito, a 

executada informa que o valor bloqueado seria destinado à quitação da 

folha de pagamento de seus funcionários e apresenta documentos 

contábeis que demonstram despesas com pessoal na ordem de R$ 

338.645,37 (trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco 

reais e trinta e sete centavos), sic fls. 177/180.No entanto, a Nota Fiscal 

de fls. 110 demonsta que o crédito total para pagamento à executada – 

relativo ao mês de maio do corrente ano – foi de R$ 2.133.536,04 (dois 

milhões, cento e trinta e três mil, quinhentos e trinta e seis reais e quatro 

centavos), ou seja, ainda que abatido o valor bloqueado, a diferença 

recebida pela devedora se revela mais do que suficiente para a quitação 

de sua folha de pagamento.Nesse contexto, a manutenção do bloqueio do 

crédito é medida que se impõe.Nesse sentido: “(...)Frise-se que a 

executada não apresentou qualquer prova da alegada retenção de R$ 

1.495.722,71 (um milhão, quatrocentos e noventa e cinco mil, setecentos e 

vinte e dois reais e setenta e um centavos), do valor da Nota Fiscal 

apresentada as fls. 110. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de 

desbloqueio aviado pela executada.Por corolário, autorizo a liberação do 

crédito penhorado a favor do exequente, qual seja, R$354.496,27 

(trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e 

vinte e sete centavos) e seus consectários legais. Expeça-se Alvará para 

crédito na conta bancária indicada. Por fim, intime-se a executada para 

depósito do saldo remanescente indicado pela exequente, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de constrição forçada.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 16 de agosto de 2018.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1130463 Nr: 23198-04.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AREA DEPOSITO E TRANSPORTES DE BENS 

LTDA, JOSÉ ALBERTO AGUIAR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, THIAGO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:25141/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Cecília Mayor - 

OAB:117.650/SP

 Código: 1130463

Vistos, etc.

Os Requeridos pugnaram pela denunciação à lide de BANCO ITAUCARD 

S/A, requerendo a sua citação para integrar a lide.

In casu, perfeitamente possível a denunciação articulada, razão pela qual, 

nos termos do artigo 125, II, do CPC, determino a citação da denunciada 

para, querendo, contestar, no prazo legal (endereço vide fls. 361).

 Ofertada a contestação por parte do denunciado, se apresentadas 

matérias de ordem preliminar ou novos documentos, manifestem as partes 

no prazo do artigo 351 do CPC.

Do contrário, intimem-se o requerido José Alberto Aguiar Ribeiro e a 

denunciada a lide para que indiquem se pretendem a produção de outras 

provas, justificadamente, no prazo de 15(quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado da lide.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 16 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1071169 Nr: 55888-23.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEFONICA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DA ROCHA GENTILE - 

OAB:163.594/SP, LEONARDO FRANCISCO RUIVO - OAB:203688/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 
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- OAB:7.042/MT

 Código: 1130463

Vistos, etc.

Os Requeridos pugnaram pela denunciação à lide de BANCO ITAUCARD 

S/A, requerendo a sua citação para integrar a lide.

In casu, perfeitamente possível a denunciação articulada, razão pela qual, 

nos termos do artigo 125, II, do CPC, determino a citação da denunciada 

para, querendo, contestar, no prazo legal (endereço vide fls. 361).

 Ofertada a contestação por parte do denunciado, se apresentadas 

matérias de ordem preliminar ou novos documentos, manifestem as partes 

no prazo do artigo 351 do CPC.

Do contrário, intimem-se o requerido José Alberto Aguiar Ribeiro e a 

denunciada a lide para que indiquem se pretendem a produção de outras 

provas, justificadamente, no prazo de 15(quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado da lide.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 16 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 793063 Nr: 47150-51.2012.811.0041

 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: ELIAS PEREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASER PAPELARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA., BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, SIMONE M. MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16.707/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT, MARIA LUIZA BORELLA - OAB:19118

 Código: 793063Vistos, etc.Instadas as partes a apresentarem as provas 

que pretendem produzir, o requerente pugnou pela produção de prova 

pericial (fls.431/432). Os demais requeridos manifestaram desinteresse na 

produção de outras provas (fls.429/430 e fls. 433). Registro que a 

requerida Laser é revel (fls. 397).Decido.Do exame do conjunto probatório 

apresentado, entendo que este feito está apto a receber julgamento 

antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória. A prova pericial 

requestada pelo requerente se mostra inócua, uma vez que as partes não 

controvertem a respeito de a cártula ter ou não sido assinada por ele.Com 

efeito, o julgador é o destinatário final das provas e a ele cabe decidir 

sobre o necessário à formação do próprio convencimento. Nesse 

sentido:“(...).Destarte, a prova documental colacionada aos autos 

mostra-se suficiente para uma perfeita compreensão e deslinda da 

questão, razão pela qual INDEFIRO a produção da prova pericial 

requerida.Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos 

conclusos para sentença.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 16 de 

agosto de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 354875 Nr: 25324-08.2008.811.0041

 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: 3° SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE PESSOAS 

NATURAIS DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCYARA DE ALBUQUERQUE NUNES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO LEMOS DOS 

SANTOS - OAB:3098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR RIBEIRO TEIXEIRA - 

OAB:9021-MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT

 Código: 354875

 Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido de fls. 217, a teor do disposto no artigo 95 do CPC, 

cabendo à parte que requereu a perícia adiantar nos autos os honorários 

do profissional nomeado, em sua totalidade.

Assim, INTIME-SE a requerente para depositar os honorários periciais no 

prazo improrrogável de 05(cinco) dias, mormente porque este processo 

se arrasta desde o ano de 2008, estando inserido na Meta2.

 Após, INTIME-SE a Perita nomeada para agendar a data de início dos 

trabalhos, intimando-se as partes, certificando a ocorrência nos autos.

Com a apresentação do Laudo em Juízo, sobre ele manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias.

 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.: 949922 Nr: 60314-15.2014.811.0041

 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: LFL, MARIONICE CANDIDA FORTES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS HOSPITALARES, ACE SEGURO DE RC PROFISSIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:7.322-A, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT

 Código: 949922

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pela parte 

requerida FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES 

LTDA, em face da decisão de fls. 1.733, alegando a existência de omissão 

no referido decisum, consistente na não apreciação do pedido de prova 

oral requestado pela parte ora embargante.

Instada a se manifestar, a requerente pugnou pela manutenção do 

comando objurgado (fls. 1.840/1842).

DECIDO.

Do exame da decisão objurgada, não vislumbro a ocorrência de qualquer 

omissão, pois conforme se infere do decisum combatido, foi deferida a 

produção da prova pericial, tão somente, por ser suficiente ao deslinde da 

causa.

Com efeito, o julgador é o destinatário final das provas e a ele cabe decidir 

sobre o necessário à formação do próprio convencimento.

 Nesse contexto, a prova oral pleiteada restou tacitamente indeferida, 

porquanto inútil e desnecessária, uma vez que o objeto litigioso versa 

sobre questões essencialmente técnicas, razão pela qual a prova pericial 

deferida e determinada mostra-se a única modalidade cabível, adequada e 

pertinente para o deslinde da ação e apuração dos fatos controvertidos.

Nesse contexto, entendo que os fundamentos dos Embargos articulados 

não se amoldam à exigência legal, razão pela qual JULGO IMPROCEDENTE 

o recurso de Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão 

combatida, cujo cumprimento integral, ora determino.

Intime-se a seguradora denunciada a lide para depósito da sua cota parte 

dos honorários periciais, no prazo improrrogável de 05(cinco) dias.

INTIME-SE a Perita nomeada para agendar a data de início dos trabalhos, 

intimando-se as partes, certificando a ocorrência nos autos.

Com a apresentação do Laudo em Juízo, sobre ele manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias.

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.: 780307 Nr: 33844-15.2012.811.0041

 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: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANMETAS CONSTRUTORA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Cezar Rosada - 

OAB:5868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 780307

 Vistos, etc.
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INDEFIRO o pedido de fls.63, eis que não inexiste qualquer amparo legal 

para o arquivamento sem baixa do feito, não podendo o processo 

descansar eternamente no arquivo, competindo ao Autor o seu impulso ou 

a desistência da demanda ou qualquer outra medida, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito. Fixo o prazo de 05(cinco) dias.

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.: 912250 Nr: 38344-56.2014.811.0041

 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: IVO SCHRODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARY SANTANA DE ABREU

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

OAB:OAB/MT 7694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 912250

Vistos, etc.

Visando ao saneamento do feito ou, se for o caso, o julgamento 

antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 10 do 

CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para em 15(quinze) 

dias, querendo, especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (art. 357, II, CPC).

Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

saneamento do feito ou julgamento antecipado da lide.

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.: 795942 Nr: 2283-36.2013.811.0041

 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: GERALDO DE SOUZA MACEDO, PANORAMA 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR RODRIGUES DE ARAUJO, TULIO FELIX 

LEPEDA

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

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 795942

Vistos, etc.

Visando ao saneamento do feito ou, se for o caso, o julgamento 

antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 10 do 

CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para em 15(quinze) 

dias, querendo, especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (art. 357, II, CPC).

Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

saneamento do feito ou julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 15 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1017379-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ULINDINEI ARAUJO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TULIO SERGIO MISSEL SILVA - ME (RÉU)

TULIO SERGIO MISSEL SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE N. 1017379-35.2017.8.11.0041(p) VISTOS, INDEFIRO o pedido de 

expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito formulado pela 

parte Autora (id.n.14173459), porquanto a responsabilidade pelo 

pagamento de eventuais débitos deixados pelo locatário é solidária ao 

proprietário do imóvel nos casos em que não foi solicitado à 

concessionária a troca de titularidade da unidade consumidora do imóvel 

gerador da dívida, por ocasião do início da relação locatícia. CERTIFIQUE o 

decurso do prazo para a parte Requerida apresentar contestação. Tendo 

em vista que a parte Requerente já foi imitida na posse do imóvel locado, 

determino a juntada nos autos de planilha de cálculo relacionando os 

débitos objeto do pedido de cobrança dos encargos locatícios e os 

respectivos comprovantes, até a data da desocupação do imóvel. Após, 

voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022444-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME GABRIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE OAB - MT17671/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (RÉU)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº102444-74.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA DA 

INICIAL do Id.14516813 (reiterado no Id.14516841), em que a parte Autora 

retificou o valor da causa e reiterou o pedido de gratuidade, 

acrescentando o pedido subsidiário para recolhimento das custas de 

forma diferida (ao final do processo), ao argumento de que não possui 

condições financeiras para suportar as custas processuais de 

distribuição da ação. Pois bem. O artigo 98 e seguintes do CPC condiciona 

a prestação da assistência judiciária gratuita, mediante comprovação de 

insuficiência de recursos. Nesta linha, na hipótese de o Magistrado ser 

levando à dúvida quanto à condição financeira da parte, deve determinar 

que faça a prova constante do artigo 99, § 2º do CPC, que, a meu ver, 

sobre o assunto é exauriente. Logo, não prevalece a hermenêutica da Lei 

nº 1.060/50, no tocante a comprovação da condição de miserabilidade 

exigida para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. A nova 

regra processual assim estabelece: 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. [...] § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Daí por que 

incide, a meu ver, o regramento de que a parte precisa comprovar, se o 

juiz assim o determina. Portanto, a mitigação a este direito pode ocorrer 

com a constatação de prova contrária à existência dos requisitos 

essenciais para a concessão do benefício, cabendo ao juiz analisar o 

caso em concreto. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, engajado neste Estado e, consequentemente por este juízo: 

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA 

CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 4º, 

§ 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do 

CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração 

de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a 

concessão do benefício de gratuidade de justiça. 2. Na falta de 
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impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da 

falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação 

prévia da condição de pobreza. 3. Havendo dúvidas quanto à veracidade 

da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial 

desta Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar 

de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de 

justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência" 

(AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, DJe 04/04/2017). 4. Hipótese em que o recurso especial 

encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal 

de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente 

poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido. 

(AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - SITUAÇÃO 

FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A MISERABILIDADE – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo a prova inequívoca a 

convencer da verossimilhança das alegações visto que os documentos 

apresentados não denotam a real impossibilidade financeira, ou que tal 

importará em comprometimento de certa maneira a impossibilitá-lo de arcar 

com as custas, sem prejuízo de seu sustento, a fim de subsidiar a 

concessão da gratuidade da justiça, esta deve ser indeferida. A 

assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a 

possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, motivo pelo qual somente 

pode ser deferida quando comprovada efetivamente a condição especial 

por que passa a parte, o que não se vislumbra no caso em apreço.“[...] 3. 

O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a 

pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com 

as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de 

sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte 

contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o 

magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que 

infirmem a hipossuficiência do requerente[...]”. (AgRg no AREsp 

831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 12/04/2016). NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, 

Publicado no DJE 25/09/2017) Embora a Constituição Federal tenha 

aparentemente inovado nas garantias fundamentais, com a afirmação de 

que os necessitados que comprovarem o estado peculiar de pobreza 

fazem jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita (inciso LXXIV do 

artigo 5º), esse privilégio somente recepcionou a exegese do artigo 4º, da 

Lei 1.060/50. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: É predominante, 

na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que o Art. 5º, LXXIV, 

da Constituição Federal de 1988, não revogou o Art. 4º, § 1º, da Lei nº 

1.060/50, pois não é com ele incompatível (Precedentes do STF e STJ). 

Portanto, não é de se exigir prova pré-constituída do estado de 

necessidade, como antigamente se exigia o "atestado de pobreza", 

bastando, para a concessão da assistência judiciária gratuita, declaração 

nesse sentido, firmada pelo próprio interessado ou procurador bastante, a 

qual possui presunção de veracidade, na forma do Art. 1º, da Lei nº 

7.115/83. 2. O juiz pode indeferir o pedido de justiça gratuita, se tiver 

razões para tanto (art. 5º, da Lei nº 1.060/50), mas tais razões devem vir 

expostas no despacho de indeferimento, devendo estar também 

sedimentadas em elementos fáticos e probatórios dos autos, podendo 

ainda, em caso de dúvida, conceder um prazo ao requerente para que a 

alegada necessidade seja comprovada. No caso, isso não ocorreu. 

(20060111135234DVJ, Relator JESUÍNO RISSATO, Segunda Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 

19/06/2007, DJ 03/07/2007). Contudo, a despeito dessa garantia 

constitucional (acesso gratuito à justiça), é cediço a preservação, em 

sobreposição, da autonomia de jurisdição conferida ao Magistrado pois, 

tem a obrigatoriedade de, no caso concreto, analisar os elementos 

existentes nos autos e que possam conduzir ao indeferimento do pedido, 

a fim de garantir que o preceito constitucional de acesso a justiça fosse a 

regra processual, especialmente aos necessitados (hipossuficientes 

financeiramente). Em outras palavras, para fins de concessão da 

gratuidade, em tese, não era exigido do Magistrado, qualquer tipo de 

fundamentação concisa, bastando o reconhecimento da presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência formulada nos autos pela 

parte beneficiária. O Código de Processo Civil, por seu turno, revogou 

expressamente o artigo 4º, da Lei nº1.060/50 (artigo 1.072, inciso III), 

estabelecendo no artigo 98 ao artigo 102, a atual roupagem para a 

concessão do benefício, com recepção parcial dos ditames da Lei 

nº1.060/50, apenas nas disposições compatíveis com o ordenamento 

processual de 2015. Seguindo essa linha de raciocínio, forçoso 

reconhecer que ao Juiz é permitido deferir o benefício, quando dos autos 

não constar elementos indicativos de que a parte efetivamente necessite 

do benefício para conduzir à apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça ao seu direito, impondo-se não só a alegação de hipossuficiência, 

como também a real condição de miserabilidade que inviabilize o 

recolhimento das custas processuais de distribuição da ação sem 

sacrificar o próprio sustento ou o de sua família. Insta elevar a 

preocupação do legislador com o equilíbrio dos direitos e garantias 

fundamentais impostos pela Constituição Federal (igualdade, acesso à 

justiça e gratuidade da justiça - artigo 5º, inciso I, XXXV e LXXIV), frente 

ao controle jurisdicional que garanta com plenitude, eficiente aplicação 

isonômica e justa desses princípios, de modo a evitar prejuízo, e/ou abuso 

do direito, aos jurisdicionados, introduzindo no ordenamento jurídico 

hipóteses paliativas para o impacto financeiro que um processo judicial 

efetivamente oferece ao individuo, especialmente às pessoas naturais. 

Com efeito, a lei processual inovou no instituto da gratuidade da justiça, 

possibilitando, a depender do caso, a concessão do benefício ao 

parcelamento das custas processuais, àquele que demonstrar 

insuficiência de recursos para o custeios das despesas de distribuição da 

ação (artigo 98, §6º do CPC). Confira: § 6o Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Observa-se que, 

a paridade de tratamento no âmbito da administração pública, 

especialmente no Poder Judiciário, é garantida constitucional e 

infraconstitucional, notadamente no moderno e vigente Código de 

Processo Civil, elaborado com atenção especial voltada à igualdade, 

cooperação e pacificação social dos conflitos (artigo 1º ao 12 do CPC). 

Assim, tem-se que a declaração de pobreza, instruída com evidente prova 

incompatível com a alegada condição, não sustenta a concessão do 

benefício, independente das justificativas exclusivamente dialética da 

parte, sem qualquer tipo de prova concreta que afaste a incompatibilidade 

instalada, sob pena de banalizar a garantia constitucional, sobretudo a 

igualdade/paridade, fomentando provimentos jurisdicionais com dois pesos 

e duas medias para a mesma necessidade (acessar à justiça). Nesse 

sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REQUERIMENTO NO 

CURSO DA AÇÃO. INDEFERIMENTO. FACULDADE DO JUIZ. 1. O 

entendimento pretoriano admite o indeferimento do pedido de justiça 

gratuita quando tiver o Juiz fundadas razões, malgrado afirmação da parte 

de a situação econômica não lhe permitir pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da 

família. 2. Decidindo nesta conformidade a instância de origem, à luz de 

todo o contexto fático, descabe o reexame da matéria probatória pelo 

Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque o julgado deu razoável 

interpretação à Lei nº 1.060/50. 3. O requerimento da assistência 

judiciária, quando já em curso o processo, deve-se dar em autos 

separados, apensados aos principais, formalidade não atendida na 

espécie, bastante, por si só, a ensejar o indeferimento do benefício. 

Precedentes. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 574346/SP, Rel. 

Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJ 14.02.2005) Destarte, compete ao 

juízo a análise do caso concreto e o livre convencimento motivado que 

separe o jurisdicionado que é pobre na forma da lei, do jurisdicionado que 

alega estar pobre na forma da lei. O primeiro grupo (é hipossuficiente) 

composto por indivíduos sem renda ou com rendimento suficiente para 

suprir as necessidades básicas de subsistência própria e de sua família, 

mas precisa da intervenção judiciária para defesa do seu direito, não 

tendo como dispor das despesas judiciárias de acesso a justiça; e o 

segundo grupo (alega ser hipossuficiente) composto por indivíduos que 

possui renda para suprir suas necessidades básicas de subsistência e 

despesas extraordinárias de cunho estritamente pessoal disponíveis, nas 

quais voluntariamente não estão incluídas as custas processuais de 

acesso a justiça, porém, igualmente ao primeiro grupo, precisam do 

provimento jurisdicional eficiente e satisfativo para defender seus direitos. 
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Portanto, a presunção de hipossuficiência existente na legislação atual 

(artigo 98 e artigo 99, do CPC), assim como ocorria na Lei nº 1.060/50, é 

relativa, não constituindo empecilho à averiguação, por parte do 

Magistrado e frente a cada caso concreto, da efetiva impossibilidade do 

postulante de arcar com as custas do processo. Logo, filiado ao controle 

de jurisdição paritário, no caso dos autos, conforme pontuado no 

despacho do Id.14473377, a declaração de imposto de renda anexada ao 

Id.12378119 não condiz com a hipossuficiência financeira exigida em lei, 

sendo oportunizado ao Autor carrear aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a alegada condição de miserabilidade. Entretanto, o 

Requerente não logrou êxito em roborar que o recolhimento das custas 

processuais de distribuição da ação lhe afetarão a subsistência ou de sua 

família. Esclareço, que a despeito de o Autor alegar dedicação 

praticamente integral aos estudos do curso de graduação em medicina 

(com grade curricular de fato integral), a condição de Odontólogo e no 

mínimo 03 (três) vínculos laborais com rendimento mensal ativo (Prefeitura 

Municipal de Cuiabá e duas empresas privadas), (Id.14326253 pág.1), 

fragilizam a verossimilhança da alegação de dedicação exclusiva aos 

estudos, sem auferir qualquer renda mensal (como é a realidade de muitos 

estudantes). Diante disso, considerando os fundamentos para análise do 

pedido de gratuidade da justiça, aliado às provas produzidas nos autos e 

a comprovada renda incompatível com a condição de hipossuficiência 

exigida em lei, entendo inviável a concessão da gratuidade da justiça ao 

Requerente. Por conseguinte, no tocante ao pedido de recolhimento de 

custas processuais ao final do processo, ressalto que tal hipótese não 

possui previsão legal ou regulamentar, e a ausência de documentos 

capazes de demonstrar a impossibilidade de o Requerente recolher as 

custas de distribuição da ação, inviabiliza a conclusão de que o Autor seja 

hipossuficientes na forma da lei, ou enfrenta situação de crise financeira 

capaz de justificar de concessão do pedido para recolhimento das custas 

processuais ao final. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – 

AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS 

COMPLEMENTARES – PAGAMENTO AO FINAL – IMPOSSIBILIDADE – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não configura cerceamento de 

defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o 

deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o 

livre convencimento motivado do juiz. A Resolução 497 da CODEFAT 

tratou de refinanciamento de dívidas referentes ao custeio agrícola das 

safras 2004/2005 e 2005/2006, mediante habilitação dos devedores nas 

agências bancárias. Se os juros remuneratórios foram fixados em valor 

inferior a 12% (doze por cento) ao ano, não há o que se falar em 

abusividade. O pagamento das custas somente ao final do processo não 

encontra respaldo na legislação estadual que regulamenta a taxa judiciária 

e é vedado expressamente pelo item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais 

quando não demonstrado e comprovado qualquer fato que impedisse o 

autor de arcar com aquelas imediatamente. (Ap 56251/2017, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017) APELAÇÃO - IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - BENEFÍCIO REVOGADO - HIPOSSUFICIÊNCIA 

NÃO COMPROVADA - PEDIDO ALTERNATIVO PARA RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se o conjunto probatório 

não foi suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, como no caso 

em comento, a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita 

antes concedido é medida que se impõe, circunstância que também afasta 

a possibilidade de recolhimento das custas processuais ao final da 

demanda, formulado em pedido alternativo. (Ap 180858/2016, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017) Importa grafar que 

pedidos de isenção do pagamento das custas processuais, ainda que 

momentaneamente, constituem proporção considerável dos feitos 

ajuizados, pelo menos aos que vem sendo distribuídos a este juízo. Daí a 

necessidade de se haver um critério rigoroso na análise de pedidos dessa 

natureza, como exigência de uma justiça administrável, que possa se 

autossustentar materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a 

todos, indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não 

possam despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um 

processo com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento 

no que dispõe o artigo 99 §2º do CPC, INDEFIRO por ora o pedido de 

assistência judiciária gratuita, bem como o recolhimento das custas 

processuais de preparo e prosseguimento do feito ao final da instrução. 

DEFIRO a emenda ao valor da causa, devendo a Secretaria promover os 

atos necessários à retificação do registro no sistema, de acordo com a 

emenda do Id.14516813 (reiterada no Id.14516841). Intime-se a parte 

Requerente para comprovar o recolhimento das custas e despesas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o que dispõe o 

art. 290 do CPC, observando as disposições do Provimento n. 22/2016 – 

CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, 

sob pena cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019471-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON FRANCISCO DE MOURA OAB - MT21516/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1019471-49.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA DA 

INICIAL do Id.14138804 ao Id.14140115, em que a parte Autora reiterou o 

pedido de gratuidade, ao argumento de que não possui condições 

financeiras para suportar as custas processuais de distribuição da ação. 

Pois bem. O artigo 98 e seguintes do CPC condiciona a prestação da 

assistência judiciária gratuita, mediante comprovação de insuficiência de 

recursos. Nesta linha, na hipótese de o Magistrado ser levando à dúvida 

quanto à condição financeira da parte, deve determinar que faça a prova 

constante do artigo 99, § 2º do CPC, que, a meu ver, sobre o assunto é 

exauriente. Logo, não prevalece a hermenêutica da Lei nº 1.060/50, no 

tocante a comprovação da condição de miserabilidade exigida para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça. A nova regra processual 

assim estabelece: 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. [...] § 2o O juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Daí por que incide, a meu ver, o regramento 

de que a parte precisa comprovar, se o juiz assim o determina. Portanto, a 

mitigação a este direito pode ocorrer com a constatação de prova 

contrária à existência dos requisitos essenciais para a concessão do 

benefício, cabendo ao juiz analisar o caso em concreto. Neste sentido é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, engajado neste Estado e, 

consequentemente por este juízo: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA 

DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO 

MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à 

época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram 

presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência 

financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de 

gratuidade de justiça. 2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e 

não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão 

julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3. 

Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o 

atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "as 

instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do 

requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção 

relativa da declaração de hipossuficiência" (AgInt no REsp 1.641.432/PR, 

Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04/04/2017). 

4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 

do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício 

porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do 

processo. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 793.487/PR, 

Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, 

DJe 04/10/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO 

- SITUAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A MISERABILIDADE – 
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DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo a prova 

inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações visto que os 

documentos apresentados não denotam a real impossibilidade financeira, 

ou que tal importará em comprometimento de certa maneira a 

impossibilitá-lo de arcar com as custas, sem prejuízo de seu sustento, a 

fim de subsidiar a concessão da gratuidade da justiça, esta deve ser 

indeferida. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, 

destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos 

favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, motivo pelo 

qual somente pode ser deferida quando comprovada efetivamente a 

condição especial por que passa a parte, o que não se vislumbra no caso 

em apreço.“[...] 3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris 

tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui 

condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu 

próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples 

requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja 

concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é 

relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de 

miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se 

encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente[...]”. 

(AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016). NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) Embora a Constituição Federal 

tenha aparentemente inovado nas garantias fundamentais, com a 

afirmação de que os necessitados que comprovarem o estado peculiar de 

pobreza fazem jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita (inciso 

LXXIV do artigo 5º), esse privilégio somente recepcionou a exegese do 

artigo 4º, da Lei 1.060/50. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: É 

predominante, na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que o 

Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não revogou o Art. 4º, § 

1º, da Lei nº 1.060/50, pois não é com ele incompatível (Precedentes do 

STF e STJ). Portanto, não é de se exigir prova pré-constituída do estado 

de necessidade, como antigamente se exigia o "atestado de pobreza", 

bastando, para a concessão da assistência judiciária gratuita, declaração 

nesse sentido, firmada pelo próprio interessado ou procurador bastante, a 

qual possui presunção de veracidade, na forma do Art. 1º, da Lei nº 

7.115/83. 2. O juiz pode indeferir o pedido de justiça gratuita, se tiver 

razões para tanto (art. 5º, da Lei nº 1.060/50), mas tais razões devem vir 

expostas no despacho de indeferimento, devendo estar também 

sedimentadas em elementos fáticos e probatórios dos autos, podendo 

ainda, em caso de dúvida, conceder um prazo ao requerente para que a 

alegada necessidade seja comprovada. No caso, isso não ocorreu. 

(20060111135234DVJ, Relator JESUÍNO RISSATO, Segunda Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 

19/06/2007, DJ 03/07/2007). Contudo, a despeito dessa garantia 

constitucional (acesso gratuito à justiça), é cediço a preservação, em 

sobreposição, da autonomia de jurisdição conferida ao Magistrado pois, 

tem a obrigatoriedade de, no caso concreto, analisar os elementos 

existentes nos autos e que possam conduzir ao indeferimento do pedido, 

a fim de garantir que o preceito constitucional de acesso a justiça fosse a 

regra processual, especialmente aos necessitados (hipossuficientes 

financeiramente). Em outras palavras, para fins de concessão da 

gratuidade, em tese, não era exigido do Magistrado, qualquer tipo de 

fundamentação concisa, bastando o reconhecimento da presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência formulada nos autos pela 

parte beneficiária. O Código de Processo Civil, por seu turno, revogou 

expressamente o artigo 4º, da Lei nº1.060/50 (artigo 1.072, inciso III), 

estabelecendo no artigo 98 ao artigo 102, a atual roupagem para a 

concessão do benefício, com recepção parcial dos ditames da Lei 

nº1.060/50, apenas nas disposições compatíveis com o ordenamento 

processual de 2015. Seguindo essa linha de raciocínio, forçoso 

reconhecer que ao Juiz é permitido deferir o benefício, quando dos autos 

não constar elementos indicativos de que a parte efetivamente necessite 

do benefício para conduzir à apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça ao seu direito, impondo-se não só a alegação de hipossuficiência, 

como também a real condição de miserabilidade que inviabilize o 

recolhimento das custas processuais de distribuição da ação sem 

sacrificar o próprio sustento ou o de sua família. Insta elevar a 

preocupação do legislador com o equilíbrio dos direitos e garantias 

fundamentais impostos pela Constituição Federal (igualdade, acesso à 

justiça e gratuidade da justiça - artigo 5º, inciso I, XXXV e LXXIV), frente 

ao controle jurisdicional que garanta com plenitude, eficiente aplicação 

isonômica e justa desses princípios, de modo a evitar prejuízo, e/ou abuso 

do direito, aos jurisdicionados, introduzindo no ordenamento jurídico 

hipóteses paliativas para o impacto financeiro que um processo judicial 

efetivamente oferece ao individuo, especialmente às pessoas naturais. 

Com efeito, a lei processual inovou no instituto da gratuidade da justiça, 

possibilitando, a depender do caso, a concessão do benefício ao 

parcelamento das custas processuais, àquele que demonstrar 

insuficiência de recursos para o custeios das despesas de distribuição da 

ação (artigo 98, §6º do CPC). Confira: § 6o Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Observa-se que, 

a paridade de tratamento no âmbito da administração pública, 

especialmente no Poder Judiciário, é garantida constitucional e 

infraconstitucional, notadamente no moderno e vigente Código de 

Processo Civil, elaborado com atenção especial voltada à igualdade, 

cooperação e pacificação social dos conflitos (artigo 1º ao 12 do CPC). 

Assim, tem-se que a declaração de pobreza, instruída com evidente prova 

incompatível com a alegada condição, não sustenta a concessão do 

benefício, independente das justificativas exclusivamente dialética da 

parte, sem qualquer tipo de prova concreta que afaste a incompatibilidade 

instalada, sob pena de banalizar a garantia constitucional, sobretudo a 

igualdade/paridade, fomentando provimentos jurisdicionais com dois pesos 

e duas medias para a mesma necessidade (acessar à justiça). Nesse 

sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REQUERIMENTO NO 

CURSO DA AÇÃO. INDEFERIMENTO. FACULDADE DO JUIZ. 1. O 

entendimento pretoriano admite o indeferimento do pedido de justiça 

gratuita quando tiver o Juiz fundadas razões, malgrado afirmação da parte 

de a situação econômica não lhe permitir pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da 

família. 2. Decidindo nesta conformidade a instância de origem, à luz de 

todo o contexto fático, descabe o reexame da matéria probatória pelo 

Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque o julgado deu razoável 

interpretação à Lei nº 1.060/50. 3. O requerimento da assistência 

judiciária, quando já em curso o processo, deve-se dar em autos 

separados, apensados aos principais, formalidade não atendida na 

espécie, bastante, por si só, a ensejar o indeferimento do benefício. 

Precedentes. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 574346/SP, Rel. 

Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJ 14.02.2005) Destarte, compete ao 

juízo a análise do caso concreto e o livre convencimento motivado que 

separe o jurisdicionado que é pobre na forma da lei, do jurisdicionado que 

alega estar pobre na forma da lei. O primeiro grupo (é hipossuficiente) 

composto por indivíduos sem renda ou com rendimento suficiente para 

suprir as necessidades básicas de subsistência própria e de sua família, 

mas precisa da intervenção judiciária para defesa do seu direito, não 

tendo como dispor das despesas judiciárias de acesso a justiça; e o 

segundo grupo (alega ser hipossuficiente) composto por indivíduos que 

possui renda para suprir suas necessidades básicas de subsistência e 

despesas extraordinárias de cunho estritamente pessoal disponíveis, nas 

quais voluntariamente não estão incluídas as custas processuais de 

acesso a justiça, porém, igualmente ao primeiro grupo, precisam do 

provimento jurisdicional eficiente e satisfativo para defender seus direitos. 

Portanto, a presunção de hipossuficiência existente na legislação atual 

(artigo 98 e artigo 99, do CPC), assim como ocorria na Lei nº 1.060/50, é 

relativa, não constituindo empecilho à averiguação, por parte do 

Magistrado e frente a cada caso concreto, da efetiva impossibilidade do 

postulante de arcar com as custas do processo. Logo, filiado ao controle 

de jurisdição paritário, no caso dos autos, conforme pontuado no 

despacho do Id.14099723, a Requerente não fez prova da alegada 

condição de miserabilidade exigida para a concessão do benefício 

vindicado, sendo oportunizado a Autora carrear aos autos documentos 

hábeis a demonstrar a alegada condição de miserabilidade. Entretanto, a 

Requerente não logrou êxito em roborar que o recolhimento das custas 

processuais de distribuição da ação lhe afetarão a subsistência ou de sua 

família. Esclareço, que a despeito das supostas despesas pessoais 

elevadas, é de se observar que a Requerente, ao que tudo indica, não é a 

única provedora da família, sendo seu cônjuge o patrono da ação. Tal 

circunstancia, aliado a sua profissão de Psicóloga, com no mínimo 02 

(dois) vínculos laborais de rendimento mensal ativo (Governo do Estado de 

Mato Grosso e Fundação de Apoio e Desenvolvimento da UFMT), 

(Id.14140793 pág.1), fragilizam a verossimilhança da alegação de 
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hipossuficiência financeira. Diante disso, considerando os fundamentos 

para análise do pedido de gratuidade da justiça, aliado às provas 

produzidas nos autos e a comprovada renda incompatível com a condição 

de hipossuficiência exigida em lei, entendo inviável a concessão da 

gratuidade da justiça ao Requerente. Ante o exposto, com fundamento no 

que dispõe o artigo 99 §2º do CPC, INDEFIRO por ora o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte Requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, de acordo com o que dispõe o art. 290 do CPC, 

observando as disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a 

Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena 

cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026648-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1026648-64.2018.8.11.0041 (k) 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. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026648-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

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 DECISÃO Processo: 1026648-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NEUSA MARIA DA SILVA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Neusa Maria da Silva ajuizou a presente 

Ação de Indenização c/c Tutela Antecipada em face de Unimed Cuiabá, 

ambos qualificados na inicial. A Requerente relata que é idosa e que foi 

diagnosticada com câncer de mama. Alega que sua médica oncologista 

indicou, com urgência, a realização do exame PET-CT, em razão da 

gravidade do seu quadro clínico. Argumenta que realizou o pedido de 

custeio do exame junto à Requerida no dia 02/08/2018, todavia, mesmo 

diante da urgência, até o presente momento não houve resposta da Ré. 

Salienta que é associada do plano de saúde ofertado pela Requerida há 

mais de vinte anos e que o exame deve ser realizado com urgência. 

Requereu, em sede de tutela de urgência, que a Requerida autorize a 

realização do exame PET-CT, conforme prescrito pela médica oncologista. 

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. 

Como se vê dos presentes autos digitais, a inicial vem acompanhada com 

dos documentos que comprovam a relação jurídica existente entre as 

partes (id n. 14809861, 14809872 e 14809883), bem como, da prescrição 

médica para realização do exame mencionado na exordial (id n.14809872 

e 14809883), evidenciando a probabilidade do direito da parte Autora. 

Além disso, a Requerente colaciona aos autos (id n. 14809872) os 

protocolos de atendimentos junto à Requerida. Por sua vez, o perigo do 

dano resta evidente diante do grave quadro clínico apresentado pela 

Requerente, visto que está acometida de câncer, demonstrando, ao 

menos neste momento, a necessidade de realização imediata do exame 

que lhe foi indicado. Somado a isso, salienta-se que o caso em tela 

evidencia que estão em jogo nesta demanda 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 custeio 

do exame 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. Assim, o deferimento da tutela 

pretendida é medida adequada ao caso em exame. Neste sentido: PLANO 

DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE CÂNCER. 

EXAME "PET CT" e "RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULADA DE 

DOSE - IMRT". - Impossibilidade de escolha pelo plano do método de 

tratamento de doença coberta. Direito do consumidor ao procedimento 

mais avançado, prescrito pelo médico, com melhor eficácia ao tratamento 

da doença que o acomete. Irrelevância de previsão do procedimento no rol 

da ANS. Súmula nºs 96 e 102, TJSP. Precedentes. - Danos morais. 

Ocorrência. Atraso na realização dos procedimentos. Doença grave que 

ameaça a vida da autora e que evolui com o tempo. Angústia quanto à 

cobertura em momento crítico. Necessidade de arcar com o tratamento 

pelos próprios meios. Recurso da ré não provido. Recurso dos autores 

provido em parte. (TJ-SP, APL 00229203220138260577, 7ª Câmara de 

Direito Privado, Relatora Mary Grun, publicado em 16/05/2014). Diante do 

exposto, presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar que 

a Requerida custeie, no prazo de 01 (um) dia, a realização do exame 

“PET-CT”. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 1.000,00 

(um mil reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada pela autora, 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 26 de novembro de 2018, às 10:30 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 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 

CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA. Cumpra-se. 

Intime-se.

8ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 888011 Nr: 21905-67.2014.811.0041

 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: LUIS CARLOS DA SILVA

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

SEGURO S/A
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 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

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por Luís 

Carlos da Silva em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios de 

Seguro Dpvat, 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. 132/134), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 135).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

Cuiabá, 14 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 459769 Nr: 29206-07.2010.811.0041

 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: ROSALINA NOBRE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABE CAMPINAS ELETRODOMESTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT, MARCELA ASSIS PAIVA SERRA - OAB:13256, NADIR 

BLEMER DE CARVALHO - OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

- OAB:131.600/SP, JULIANA GUIMARÃES VIEIRA ALVES - 

OAB:273.584, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846-B/MT, NADIR 

BLEMER DE CARVALHO - OAB:11.595 MT, TAISA FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:12815

 Vistos.

Ab initio, com fulcro no art. 538, inciso IV, da CNGC-Foro Judicial, 

DETERMINO a tramitação prioritária do feito.

 DEFIRO, ainda, o pedido de sigilo, pelo que o feito deverá, a partir desta 

decisão, tramitar em segredo de justiça.

PROCEDA-SE com a identificação dos autos, assim como com as 

alterações necessária junto ao Sistema Apolo.

No mais, 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 das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 271586 Nr: 3082-89.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CUNHA TAI PORÃ 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO TELEMAT CELULAR S/A, TELEFONICA 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE BARROS SAAD - 

OAB:10.218/MT, VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA - OAB:10.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO HARLOS - OAB:6.522/MT, BRUNO MACHADO COLELA 

MACIEL - OAB:16760, HELDA FERREIRA - OAB:9.138/MT, HENRIQUE DE 

DAVID - OAB:84.740, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740, JOÃO 

CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, KATIUCY 

ALBUQUERQUE - OAB:10947/MT, LUCIANA GAMBALLI CORREA DA 

COSTA - OAB:4.726, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - OAB:6.814-B/MT, 

MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - OAB:11.795/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 499, do Código de Processo Civil, 

CONVERTO a obrigação de fazer em perdas e danos, o que faço para 

ARBITRAR a indenização por perdas e danos no valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais). Em razão da conversão, declaro cumprida a obrigação de 

fazer, devendo o feito prosseguir apenas e tão somente para a 

perseguição da obrigação de pagar, nos termos do presente 

decisum.Intime-se a parte devedora, por meio de seu advogado 

constituído, via DJE; para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) e, também, honorário advocatícios de 10% (dez por cento) 

sobre o valor total do débito (art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil).Anoto que, ocorrendo o pagamento parcial do débito pela parte 

devedora, a multa e os honorários previstos no § 1º do art. 523 do Código 

de Processo Civil incidirão somente sobre o restante (Art. 523, § 2º, 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 o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, Código de Processo Civil).Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do Código 

de Processo Civil, certifique-se nos autos o transcurso do prazo e 

intime-se a parte credora para que, em 15 (quinze) dias, manifeste o seu 

interesse no prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os 

requisitos exigidos pelo art. 524 do Código de Processo Civil. 

Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá, 15 de Agosto 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 14882 Nr: 11445-46.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Luiz Borges de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODER JÚNIOR, Marcos Antônio Roder

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:2257-E-MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - OAB:5.161 

MT, ROSÂNGELA LÚCIA MARTINS - OAB:6.231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Vistos.

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 
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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, 15 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 27457 Nr: 5969-61.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Peixoto Camargo, PEDRO MARCELO DE SIMONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO, GENILTON NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS V. V. 

MARCONDES - OAB:3599 B/MT, CHRISTIANE COSTA MARQUES NEVES 

- OAB:5174, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3.213/MT, PEDRO 

MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CASTRO SANDY - 

OAB:6572, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, Elaine 

Cristina Ferreira Sanches - OAB:7863/MT, JANAINA GOMES DA 

SILVA - OAB:10.384-B, JOHARA DE OLIVEIRA BARBOSA MUNIZ - 

OAB:10.532, KLEYSSON HARDERSSON ARANTES SOUZA DE CAMPOS 

- OAB:10.545/MT, MARCELO ZAGONEL - OAB:11.504/MT, MÔNICA 

GOES CAMPELO - OAB:8.735/MT, ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, Ronaldo Costa de Souza - OAB:7630

 Vistos.INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos, matrícula atualizada dos imóveis que pretende a 

penhora.Atendida a determinação supra e, comprovado que os 

executados são proprietário dos imóveis, DEFIRO a penhora, com 

fundamento no inciso V do art. 835 do CPC.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, apresentada a matrícula atualizada e verificada a 

propriedade dos devedores, observando-se os requisitos do art. 838 do 

referido Diploma Processual, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do 

imóvel.Em seguida, caso o executado tenham advogado constituído nos 

autos, intime-os 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 os 

executados não possuam advogado constituído nos autos, expeça-se 

carta de intimação da penhora, nos termos do artigo 841, § 2º, do 

CPC.Após, 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).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. Sem prejuízo, considerando o lapso 

temporal transcorrido desde a apresentação dos cálculos de fl.187, 

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 

).Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 224065 Nr: 31589-31.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRCULO MILITAR DE CUIABÁ-CMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ KRAWIEC PREARO - 

OAB:10468/MS, CARLOS ROMANINI BERNARDO - OAB:9498/MS, 

JULIANO TANNUS - OAB:6600/MS, LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DE 

LACERDA - OAB:9498/MS, LUIZ FELIPE DORNELLAS MARQUES - 

OAB:9090-MS, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, RENAN CESCO DE 

CAMPOS - OAB:8172, VANESSA TAVARES DOS SANTOS - 

OAB:9455/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, WILLIAM KHALH - 

OAB:6.487/MT

 Vistos.

Ab initio, DETERMINO sejam desentranhadas as folhas 259/261 do 

presente feito e juntadas nos autos de Código 226310, posto que incluídas 

equivocadamente nesses autos.

 Após, PROCEDA-SE com a remuneração deste feito e com o seu 

desapensamento dos autos de códigos 223924 e 226310.

DEFIRO o pedido de fl. 263, para concessão de vista dos autos pelo prazo 

de 05 (cinco) dias ao patrono da parte executada.

No mais, considerando o lapso temporal transcorrido desde a 

apresentação dos cálculos de fl. 257, 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.

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.

Por fim, ATENTE-SE a Secretaria da Vara para o disposto no art. 337 da 

CNGC, observando a ressalva do § 1º do mesmo dispositivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 373512 Nr: 9999-56.2009.811.0041

 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: JOSÉ ANIBAL MOTTA TORRES, OLINDA BRITO LEAO 

TORRES, VIVALDO BARBOSA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO PONCE DE ARRUDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT, CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS - 

OAB:7036/MT, DANIELE LUIZARI STABILE DE SENA - OAB:10.420, 

DIOGO SOUZA CAMPOS - OAB:12.513/MT, HERNANI ZANIN - 

OAB:11770/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:59659/PR, RICARDO JOSE REGIS RIBEIRO - OAB:15.722, ROBSON 

RONDON OURIVES - OAB:4.998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 Assim sendo, indefiro o pedido de intervenção do terceiro Vivaldo 

Barbosa Pereira, ante a ausência de demonstração de interesse jurídico 

hábil a justificar tal assistência, bem como porque não preenchidos os 

demais requisitos necessários.Proceda-se a Secretaria: a anotação do 

procurador do terceiro, conforme procuração juntada às fls. 679, para fins 

de intimação desta decisão; a abertura do Volume IV dos autos a partir 

das fls. 605.Intimem-se as partes.Decorrido prazo sem eventual recurso, 

retornem os autos conclusos para sentença.Cuiabá, 15 de agosto de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 219305 Nr: 27913-75.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LAÉRCIO GALLO, ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO LITVAY - OAB:7042, WAGNER 

MOREIRA GARCIA - OAB:9.268/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6499/MT

 Vistos.
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Tendo em vista o requerimento de suspensão do feito formulado às fls. 

243, determino a SUSPENSÃO da 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, 15 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 223924 Nr: 31479-32.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRCULO MILITAR DE CUIABÁ-CMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RICARDO DA 

SILVA CAMPOS - OAB:7438, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Vistos.

Ab initio, DETERMINO que se proceda com o desapensamento do presente 

feito dos autos de códigos 224065 e 226310.

DEFIRO o pedido de fl. 344, para concessão de vista dos autos pelo prazo 

de 05 (cinco) dias ao patrono da parte executada.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para dar regular andamento no 

feito, devendo, para tanto, 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.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 812625 Nr: 19116-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA RIBEIRO DE BARROS 

MONTEIRO, WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O, SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO - 

OAB:1752/MT

 Vistos.

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 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, 15 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1126953 Nr: 21728-35.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETÍCIA NATÁLIA DE ALMEIDA

 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

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por Leticia 

Natália de Almeida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 152/157), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 160).

 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.: 1155327 Nr: 34054-27.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTUERPIA DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 
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JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (24.08.2013), nos termos da Súmula 580 do 

STJ.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do 

pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do 

Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 900126 Nr: 29919-40.2014.811.0041

 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: LEOMAR BARBOSA DE LIMA

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

SEGURO S/A

 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: 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.

Pois bem. Considerando que não houve prévio requerimento da parte 

demandada, incabível a extinção do feito por abandono da causa pelo 

autor, nos termos do que prevê o § 6º do art. 485 do Código Processo 

Civil.

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.: 752453 Nr: 4305-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO ALVES DE SOUZA

 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:7.670/MT

 Vistos.

Tendo em vista que a sentença de fls. 175/176 foi cassada pelo 

acolhimento da Apelação nº 129425/2016, determinando o retorno dos 

autos para prosseguimento da ação, com a realização da pericia médica, 

em cumprimento a decisão, verifico a necessidade da realização da 

pericia médica, razão pela qual, designo nova perícia.

Nomeio como perita o Dra. Marisa Fernanda Vieira Tavares, brasileira, 

médica, CRM/MT 2324, podendo ser encontrada na Rua Presidente Arthur 

Bernardes, n.º 132, Duque de Caxias II, Cuiabá-MT, fone: 

65-3322-3840/99972-0837, e-mail marisafernanda@terra.com.br.

Considerando, que, o autor faleceu, conforme noticiado às fls. 202/208, 

intime-se a Sra. Perita para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se 

existe possibilidade da realização da perícia médica indireta, mediante os 

documentos juntados aos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 356979 Nr: 27289-21.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEOGENIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE HELENA MARTINS 

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

OAB:8.575/MT, LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:379/MS, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

Maristella de Farias melo Santos - OAB:135132/RJ, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.Trata-se de habilitação de meeira promovida por Ângela Maria 

Martins, ante o falecimento do autor, na qualidade de cônjuge de Teogênio 

Gonçalves Oliveira, tendo em vista que os filhos do de cujus renunciaram 

as quotas partes em favor da genitora.Concernente à habilitação de 

Ângela Maria Martins, para figurar no polo ativo do presente feito, 

infere-se dos autos ser perfeitamente possível, haja vista que consta, 

como cônjuge, em sua certidão de casamento (fl. 589) o nome do de 

cujus. Da certidão de óbito de fl. 585, verifica-se que o autor deixou quatro 

filhos, sendo que todos renunciaram a quota o parte no que refere o 

crédito em razão do genitor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 391299 Nr: 26595-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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.

 Revogo o despacho de fl. 254 que estabeleceu o prazo para parte 

requerente manifestar acerca do pagamento voluntario.

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 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 92 de 559



Cuiabá-MT, 16 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 773090 Nr: 26221-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JUNIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INFOJUD:

DEFIRO a consulta junto ao sistema INFOJUD sobre a declaração de 

imposto de renda do último ano da parte executada, sendo certo que os 

documentos obtidos através da Receita Federal, via sistema INFOJUD, 

deverão ser mantidos em pasta própria, física ou eletrônica, ante o sigilo 

dos mesmos, nos moldes do art. 477 da CNGC.

Nessa última hipótese, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre as informações encaminhadas pela 

Receita Federal do Brasil, sob pena de suspensão da execução.

2. DELIBERAÇÕES FINAIS:

Em caso de, mesmo realizadas todas as buscas, não ter sido localizados 

bens hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora.

No mais, considerando que já decorreu, inclusive, o prazo de suspensão 

de 01 (um) ano (fls. 74/75), sem manifestação da parte exequente com a 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Por fim, saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 226310 Nr: 33526-76.2005.811.0041

 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): CIRCULO MILITAR DE CUIABÁ-CMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ KRAWIEC PREARO - 

OAB:10468/MS, CARLOS ROMANINI BERNARDO - OAB:9498/MS, 

JULIANO TANNUS - OAB:6600/MS, LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DE 

LACERDA - OAB:9498/MS, LUIZ FELIPE DORNELLAS MARQUES - 

OAB:9090-MS, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, RENAN CESCO DE 

CAMPOS - OAB:8172, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - 

OAB:5.956/MT, VANESSA TAVARES DOS SANTOS - OAB:9455/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RICARDO DA 

SILVA CAMPOS - OAB:7.438/MT, PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 DELIBERAÇÕES FINAIS:Ab initio, DETERMINO sejam desentranhadas as 

folhas 259/261 dos autos de Código 224065, procedendo-se com a 

juntada das mesmas no presente feito, a partir da folha 263, posto que 

incluídas equivocadamente naqueles autos. Após, PROCEDA-SE com a 

remuneração deste feito e com o seu desapensamento dos autos de 

códigos 223924 e 224065.Em consulta ao Sistema BACENJUD, verifiquei 

que os valores bloqueados não foram transferidos para a Conta Única 

(fls. 259/261 do Código 224065, a serem juntadas no presente 

feito).Considerando que a execução se realiza no interesse do credor, 

mas por meio menos oneroso ao executado, PROCEDI, nesta data, com a 

transferência dos numerários indisponibilizados para a conta vinculada ao 

juízo, conforme extrato que segue. Portanto, OFICIE-SE ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos.No mais, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo apresentar planilha atualizada do débito 

exequendo, inclusive com o abatimento do valor de R$ 5.450,37 (cinco mil, 

quatrocentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), levantado nos 

autos de Código 224065 (fl. 243).A parte exequente deverá, ainda, em 

igual prazo, indicar bens passíveis de penhora, ficando ciente de que, no 

seu 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.: 458877 Nr: 28647-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO DE SOUZA BRITO DA SILVA ME, 

EVERALDO DE SOUZA BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT, RODRIGO PINHEDO HERNANDES - 

OAB:19.124/O OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas todas as buscas 

via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido localizados bens hábeis a 

assegurar o pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, 

no silêncio, a 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).Outrossim, 

anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao 

juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado .Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 48479 Nr: 12611-45.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CERRADO LTDA, JOÃO 

RODER JUNIOR, MARCOS ANTONIO RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ANDERSON VINICIUS ENORE DO COUTO - OAB:, 

RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT, SUELLEM MONIQUE LAGE DOS 

SANTOS - OAB:19.280/MT, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 

11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ab initio, PROCEDA-SE com a juntada da petição de fl. 173 de acordo com 

a ordem de protocolo, ou seja, antes dos despachos de fls. 166 e 169, 

que foram exarados depois da data de protocolo da referida petição.

No mais, CUMPRA-SE integralmente o disposto no decisum de fl. 169, com 

a intimação da parte exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 5715 Nr: 11317-26.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ABRÃO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO NUNES DA CUNHA NETO - 

OAB:3146/MT, JULIANA BARROS BERTHOLDO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 20536, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JR - 

OAB:7021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT, NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - OAB:6.389/MT, ODAIR 

APARECIDO BUSIQUE - OAB:11564-A/MT, VALÉRIA F. BASSITT 

CAVALCANTI - OAB:5463-B

 ...Assim, entendo que os pedidos mencionados não demandam 

conhecimento nestes autos, pelo que os INDEFIRO.Por outro lado, DEFIRO 

a penhora via BacenJud, em razão de saldo remanescente ainda não 

quitado.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta do executado ROBERTO ABRÃO 

JUNIOR , ...Cuiabá/MT, 09 de Agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1110071 Nr: 14688-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, AÇOFER 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA MADEIRAS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 

lugar na ordem de bens penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da executada ALIANÇA MADEIRAS 

E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME , CNJP nº 04.979.453/0001-62, 

sobre o valor total de R$ 3.856,56 (três mil, oitocentos e cinquenta e seis 

reais e cinquenta e seis centavos), com atualização até 01.04.2018 – fl. 

70.Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do 

art. 854 do Código de Processo Civil, observando-se, para tanto, a última 

atualização do débito apresentada pela parte credora, sem prévia ciência 

do ato à parte executada.Conforme determina o artigo art. 512, § 2º, da 

CNGC-Foro Judicial, MANTENHA-SE o feito concluso em gabinete para a 

efetivação da constrição acima deferida através do Sistema 

Bacenjud.Tornando exitosa a penhora de valores, OFICIE-SE ao 

departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça 

informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos....Cuiabá/MT, 08 de Agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 211201 Nr: 21692-76.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA LANZI LIMITADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORRÊA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, 

OSVALDO DA SILVA CORRÊA FILHO, ORLANDO DA SILVA CORRÊA

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

SILVA - OAB:6565/MT, JUAREZ BESSI - OAB:159697-SP, LEANDRO 

ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, LUIS CARLOS DE 

CARVALHO DORES - OAB:7160- E, RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - 

OAB:15441/MT, RENATA GARCIA BRUNO - OAB:8.695-B/MT, SYLVIO 

LUIZ ANDRADE ALVES - OAB:87546/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, FERNANDA MIOTTO FERREIRA - OAB:8203/MT, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O, MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - 

OAB:MT/12007

 INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos a matrícula atualizada do imóvel objeto do termo de penhora, 

sendo que, obtendo êxito no sentido de que o imóvel permance com as 

informações constantes nos autos e, estando ainda em nome dos 

executados, deverá providenciar a averbação da penhora junto à 

matrícula....seja a executada Correa Materiais Para Construção intimada a 

fim de que, no prazo de 15 dias, indique quais são e onde estão os bens 

sujeitos à penhora e os respectivos valores, exiba prova de sua 

propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.Advirta à 

executada que a sua omissão será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, com multa de vinte por cento do valor atualizado do 

débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, 

exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções 

de natureza processual ou material (art. 774, inciso V, do CPC).No mesmo 

prazo supra, deverá a executada Correa Materiais Para Construção se 

manifestar sobre a certidão de fls. 263, pois, caso esclarecido que o 

imóvel indicado à penhora não estava sob sua esfera de disposição, será 

avaliada a configuração de litigância de má-fé (art. 79 e 80, 

CPC).INTIMEM-SE, ainda, os advogados da executada Correa Materiais 

Para Construção para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar procuração 

outorgada pelo executado Orlando da Silva Correa, pois às fls. 169 ele 

compareceu aos autos, mesmo sem estar representado. Registro para 

esclarecimento do feito que, apesar de terem sido expedidas precatórias 

destinadas à citação do executado Orlando da Silva Correa (já 

devolvidas), este foi devidamente cidado às fls. 86, mesma oportunidade 

da citação da executada Correa Materiais Para Construção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 756937 Nr: 9081-47.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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 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.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.Cuiabá, 02 de Agosto de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 850931 Nr: 53946-24.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACE REGINA ALMEIDA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AMERICANAS S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROOSELENY LEITE DE ANDRADE - 

OAB:5211/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA QUELLEN DE 

SOUZA - OAB:18.213/MT, JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:OAB/12009

 Nesta data, intimo o advogado da parte requerida Dr. José João Vitaliano 

Coelho – OAB/MT 18.440 para retirar petição: CBA -11/06/2018 13:21:26 – 

Id:615658, visto que protocolou nos autos errado.

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014454-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1014454-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1014454-66.2017.8.11.0041 AUTOR: IVANETE 

APARECIDA DA SILVA 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, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017873-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANUARIO DE FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/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)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 
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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, 17 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017873-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANUARIO DE FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1017873-94.2017.8.11.0041 AUTOR: JANUARIO 

DE FARIA 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, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 347147 Nr: 17224-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILBENE CRISTINA RODRIGUES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

OAB:10462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 Diante do exposto, e em face da decisão proferida pelo E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, que anulou todos os atos do processo a partir da 

citação, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno o 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta arbitrada em 10% do valor atualizado da causa, a favor da 

demandada, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma dos 

artigos artigo 98, § 2.° e 3.°, do CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 356048 Nr: 26446-56.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DINIZ BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE SATÉLITE LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA 

ALBUQUERQUE - OAB:72973, NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6.247OABMT, VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - OAB:8750

 Vistos etc.

Após o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, a parte 

executada comparece à fl. 313/315 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 

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 das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 356050 Nr: 26448-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS DINIZ BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE SATÉLITE LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:230904/SP, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - OAB:72973, VINÍCIUS 

RODIGUES TRAVAIN - OAB:8750

 Vistos etc.

Após o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, a parte 

executada comparece às fls. 297/299 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 

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.: 390111 Nr: 25492-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALVETE INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 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.: 922762 Nr: 45102-51.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROPAR AUTOPEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MANSUR GIBRAN - 

OAB:24500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIAO ORLANDO DE 

OLIVEIRA LOTT - OAB:14,246 MT, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO 

- OAB:9.793, TAKAYOSHI KATAGIRI - OAB:4178/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a requerida ao 

ressarcimento de R$ 24.236,01 (vinte e quatro mil duzentos e trinta e seis 

reais), conforme “relação de mercadorias roubadas” às fls.25/26, que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% 

ao mês a partir da citação.Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a favor da demandante, na forma do que preceitua o 

artigo 85, § 8°, 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.Cumpra-se. P. R. I. Cuiabá, 14 de agosto de 2018.Gilberto Lopes 

BussikiJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 824633 Nr: 30678-38.2013.811.0041

 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: LUIZ ORLANDO DIAS DE AGUIAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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 
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autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Vislumbro, ainda, que, muito embora tenha sido intimada, através de seu 

procurador, para informar a ausência da autora na perícia médica, sob 

pena de extinção (fl. 105), a parte autora manifestou que não obteve êxito 

em localizar a autora pelo endereço fornecido pelo autor, razão pela qual, 

pugnou pela suspensão do processo (fl. 106).

 O processo foi suspenso por 01 (um) ano, a parte requerida pleiteou o 

desarquivamento dos autos, com a devolução dos honorários periciais e 

extinção do processo sem resolução do mérito.

 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): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 76496 Nr: 912-96.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Açoforte Construções Metálicas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11917, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT, 

DANIELA FERNANDES - OAB:5.991/MT, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO 

- OAB:22602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009

 Vistos etc.

Às fls. 463/466, 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, 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.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 734019 Nr: 30287-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO RONDON DE CUIABÁ LTDA, 

SANDRO DE MARTINO

 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: JOÃO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:10924/MT, LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 12.753

 Vistos etc.

Às fls. 332/335, 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.: 934839 Nr: 51908-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHISTIANE GRAUNA TEIXEIRA GARCIA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127A

 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.

 Considerando que foi declarada a inexistência do débito da fatura 

impugnada (fls. 129/134), DETERMINO a expedição de ofício ao SERASA a 

fim de proceder a baixa/exclusão DEFINITIVA do nome da demandante 

referente ao débito discutido nestes autos (fl.219).

Intime-se.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1099666 Nr: 10446-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA GAGLIARDI ME, EDUARDO 

GAGLIARDI DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GARCIA DE ARAUJO, GAUDENCIA 

MARIA DE ALMEIDA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALIANA CAMPOS CASTRO 

RONDON - OAB:8.858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ELIAS - 

OAB:77115/SP, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239-B/MT

 Vistos etc.

Às fls. 320, comparece aos autos o expert Geraldo Trouy D’Oliveira Filho, 

requerendo a dilação do prazo para a conclusão dos trabalhos periciais.

 Aduz que, dado a complexidade da perícia, são necessárias diversas 

diligências ao INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, porém, 

devido problemas internos, o referido órgão encontra-se com o 

atendimento suspenso ao público, o que impossibilita o acesso à 

documentação necessária à confecção do laudo pericial.

Diante disso, concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão 

dos trabalhos periciais.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 777615 Nr: 30983-56.2012.811.0041

 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: CHRISOSTOMO & REIS PEREIRA LTDA ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA COSTA LEITE DALPIAN 

- OAB:9.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13654/MT, CRISTIANE PEDROSO PIRES - OAB:272418- 

SP, LIDIANE SILVA PEREIRA - OAB:15867, MAURÍCIO MARQUES 

DOMINGUES - OAB:175.513/SP, RONALDO VASCONCELOS - OAB:SP 

220344, SEBASTIÃO MARTINS JÚNIOR - OAB:14.094, SERGIO 

MIRISOLA SODA - OAB:257750/SP

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a 

requerida ao ressarcimento dos valores despendidos pela autora para a 

realização do negócio pactuado, cujo montante corresponde a R$ 

22.020,13 (vinte e dois mil e vinte reais e treze centavos), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso de 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.Considerando que a 

medida adquiriu caráter contencioso, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em 15% sobre o valor da condenação em favor da demandante, 

na forma do que preceitua o artigo 85, § 2°, 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. Cumpra-se. P. R. I. Cuiabá, 15 de 

agosto de 2018.Gilberto Lopes BussikiJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1094205 Nr: 8047-95.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDS, LUANA MARQUES PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes noticiada 

às fls. 108/109, 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.: 1140108 Nr: 27411-53.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFILO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTICA MTZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MEGUMI LIDA - 

OAB:95.740 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12572

 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.: 1162906 Nr: 37149-65.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA - ME, CHRISTIANO MARCELLO MARCHIORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B/MT, OSWALDO SANTOS - OAB:21239/O, RUY NOGUEIRA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.103-A

 Vistos etc.

Proposta de acordo formulada pela parte requerente em sessão de 

conciliação realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital, às 

fls. 226.

Às fls. 234, comparece a parte requerida informando que concorda com o 

acordo anteriormente formulado.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes, os quais 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

formalidades 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.: 835569 Nr: 40689-29.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON PEREIRA DE ARAÚJO, NILZA PEREIRA DE 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL EXPRESSO LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

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

SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO EDUARDO SEGANTINI 

ALVES - OAB:OAB/MG 128.028, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE 
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RUEDA - OAB:23748/PE, WALTER JONES RODRIGUES FERREIRA - 

OAB:OAB/MG 61.344/B

 Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO as 

partes Requeridas e Denunciada ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) 

do valor total da condenação, na proporção de metade para cada, na 

forma prevista no artigo 85, § 2º 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.: 320256 Nr: 22264-61.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS PARTICIPAÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIRA IMPORTS, UBIRAJARA PERDOMO 

ORRIGO, CATIA REGINA FIGUEIREDO ORRIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GOES LOBATO - 

OAB:307.482 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, RAPHAELLE AQUINO CASTRILLO - OAB:10930, 

VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos etc.

Expeça-se o mandado de avaliação das vagas penhoradas e 

desmembradas (fls. 133/134), salientando-se que já foram avaliadas 

anteriormente às fls. 160/161, devendo-se encaminhar cópias.

Cumpra-se em integra o decisório de fls. 188/188-verso.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 949347 Nr: 59945-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA CALÇA RONDON - 

OAB:18.626/MT, PAOLA RISQUES - OAB:18316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:335279/SP, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84.740

 Vistos etc.

Considerando a informação da executada de que procedeu a devida 

baixa, dê-se vista ao exequente para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Em nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 28329 Nr: 7173-91.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar da Costa Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DIAS MIZAEL - 

OAB:18171/GO, FLORENTINO LUIZ FERREIRA - OAB:11932/GO, JOÃO 

NEGRÃO DE ANDRADE FILHO - OAB:17947/GO, JOÃO PESSOA DE 

SOUZA - OAB:2.294/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vladimiro Amaral de Souza - 

OAB:MT/1578

 Vistos etc.

Proceda-se a avaliação do bem penhorados nos autos, encaminhando-se 

cópia da avaliação já realizada anteriormente.

Após, conclusos para pesquisa de endereço via Bacenjud e infojud, para 

intimação do executado e sua conjuge acerca da penhora e avaliação.

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.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1092824 Nr: 7422-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARÃO DE MAUÁ, MARINES 

FELIX LADEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO HENRIQUE RICCI BOA VENTURA, 

LAURA CRISTINA MONTES SOARES BOAVENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT, ELAINE FRANCO ALONSO DE OLIVEIRA 

- OAB:14743/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor.

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.: 71402 Nr: 9710-26.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR SOARES MARTINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE PAIVA PINTO - 

OAB:6.220/MT, MARIA MARGARETH DE PAIVA - OAB:4.756-A/MT, 

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - OAB:14.913-B/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELI KUHN - OAB:3913/MT

 Vistos etc.

DETERMINO que se proceda a penhora sobre o imóvel de fls. 

263-verso/265, nos termos dos artigos 831, 835 § 3º, 838 e 845 § 1° do 

Código de Processo Civil,

 INTIME-SE a parte exequente para providenciar a respectiva averbação 

no ofício imobiliário (art. 844 do CPC), bem como apresente a matrícula 

atualizada do bem.

EXPEÇA-SE o necessário para que seja efetivada a penhora do imóvel em 

questão, nomeando-se a própria executada proprietária como depositária.

LAVRE-SE o competente Termo de Penhora, após intime-se a executada.

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.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1132111 Nr: 23921-23.2016.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: F. MIORANDO TRANPORTES E LOCAÇÕES EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MENDES JUNIOR ENPA - 

CONTECNICA, ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, MENDES JUNIOR 

TRADING E ENGENHARIA S/A, CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CAETANO GOMES - 

OAB:3.269/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492 , LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86.037

 Vistos etc.

A fim de se evitar decisão surpresa, conceda-se vista a requerente a fim 

de que informe no prazo de 15 (quinze) dias, de forma clara e objetiva a 

necessidade da prestação jurisdicional no presente feito, tendo em vista 

que a requerida noticiou que o crédito se encontra habilitados nos autos 

de recuperação judicial, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 928539 Nr: 48506-13.2014.811.0041

 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: GIZELLE RODRIGUES UCHOA, EDIULEN JESUS DE 

ARRUDA LEITE, WE SERVICE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROS ROGÉRIO BARROS ARAÚJO, M A 

BARROS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joérverton Silva de Jesus - 

OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:19112-B

 Vistos etc.

Intime-se os autores ora executados a fim de que adotem as medidas 

necessárias para o cumprimento em integra do acordo.

No mais, intime-se os requeridos ora exequentes acerca da manifestação.

Em nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 160386 Nr: 4107-55.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRAB. NAS IND. URB. DO 

ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO - 

OAB:1276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BARBOSA COSTA 

- OAB:8686/MT, DANIÉLE CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB:5.245/MT, 

RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT, RICARDO VIDAL - OAB:2679, 

ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 Vistos etc.

Considerando que o juízo não se encontra garantido, determino o bloqueio 

via Bacenjud da quantia indicada como incontroversa pela parte 

executada no montante de R$ 48.437,61.

Mantenham-se os autos conclusos para efetivação da penhora.

Caso reste infrutífera a penhora, intime-se a executada a fim de depositar 

em juízo o valor que indica como devido, sob pena de execução forçada.

Diante da discordância quanto ao saldo remanescente, e do pedido de 

ambas as partes, remetam-se os autos a Contadoria do Juízo para 

atualização do crédito exequendo, em decorrência de cálculo já 

homologado nos autos, intimando-se em seguida as partes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 945929 Nr: 57955-92.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA GONÇALVES DA COSTA ASSUNÇÃO, ROBSON 

LOPES DE ASSUNÇÃO, EDNA GONÇALVES DA COSTA ASSUNÇÃO, 

PLDA, KAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTINA TRANSPORTES LTDA, YASUDA 

MARITIMA SEGUROS S/A. DE SEGUROS AMÉRICA DO SUL - YASUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT, PATRICIA REY CARVALHO RACHID - OAB:12.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RICARDO MORAES ALVIM - OAB:130710

 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.: 1094538 Nr: 8216-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI DE OLIVEIRA SANTOS

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

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

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113.815, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 107/109.

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.: 238799 Nr: 7722-72.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERBAL DE PAULA PADILHA, REGINA DE OLIVEIRA 

LEME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL FERNANDES DE ARAÚJO, LUZIA 

NATALINA SAETA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/MT, URIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc.

Esclareça o exequente o pedido de Ofício ao INSS não contido em 

sentença.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 222/223-verso.

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.: 402886 Nr: 34903-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE LIMA

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

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

OAB:8.575/MT

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

JUNIOR - OAB:7.670/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 348/350.

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.: 859078 Nr: 974-43.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES PINHEIRO DA SILVA BRAGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ DOS SANTOS BONFIM, ROBSON 

SEIXAS DE ALMEIDA, ANGELICA SEIXAS DE ALMEIDA, ÉRICA SEIXAS DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANANIAS PINHEIRO DA SILVA - 

OAB:1382/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENDORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Providencie a citação dos demais herdeiros, devendo ser constatado o 

seu endereço juntamente com a viuva, já devidamente citada nos autos a 

fim de se evitar nulidade.

Caso reste infrutífera a diligência, defiro a citação dos demais herdeiros 

por edital.

Cumpra-se cm URGÊNCIA por se tratar de processo incluído na Meta 2 do 

CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 395726 Nr: 30625-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER BASCOLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN F. F. PAVONI - 

OAB:6.525 MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, expeça a competente missiva para 

intimação do fiel depositário, conforme requerido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1076475 Nr: 58237-96.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DE C. ALMEIDA EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SOARES RODRIGUES 

ALVES - OAB:46543 OAB/MG, WILLIAM ROLDAO LOPES - 

OAB:115.951 OAB/MG

 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.: 736022 Nr: 32418-02.2011.811.0041

 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: LUCI DE CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS ANTONIO CARDOSO DE JESUS - ME, 

MARCUS ANTONIO CARDOSO DE JESUS, HIPER CUIABANO 

SUPERMERCADO LTDA, HELTON LINO BELETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DA SILVA XAVIER 

- OAB:5.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial com fulcro no 

art. 487, I do CPC, condenando os requeridos solidariamente ao 

pagamento do valor restante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), devendo 

incidir sobre esse valor juros e correção monetária pelo indice INPC desde 

a data da emissão e juros de mora de 1% a.m., a partir da primeira 

apresentação;CONDENO ainda as requeridas ao pagamento de custas, 

despesas processuais e verba honorária, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2° do 

CPC.Determino ainda a expedição de alvará em favor da autora dos 

valores bloqueados via BacenJud, para conta a ser indicada nos 

autos.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.Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 

30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central 

de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1014753 Nr: 29608-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÂNIO VIEGAS DE PINHO, DIOMARA APARECIDA DA 

ROCHA VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ROQUE BIASUS, ESPÓLIO DE FABIANO 

VIEGAS DE PINHO, TATIANE SANGALLI PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CELSO FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092/MT, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:8548, LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15.779

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

SILVA - OAB:6.565-MT, JOSE CARLOS PINTO - OAB:2286/MT, PEDRO 

HENRIQUE FERREIRA MARQUES - OAB:19486/MT

 Vistos etc.

Considerando o término do prazo de sobrestamento dos autos, e petitório 

de fls. 175, DETERMINO a intimação dos embargados acerca do acordo 

entabulado, sob pena de concordância tácita do mesmo.

No mais, aguarde-se o cumprimento do decisório do processo em apenso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki
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 Cod. Proc.: 1030260 Nr: 36912-65.2015.811.0041

 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 EDIFÍCIO VIVENDAS DAS GOIABEIRAS, 

OTÁVIO BEHKING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRAJARA PERDOMO ORRIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990

 Vistos etc.

Intime-se o expert acerca do petitório de fls. 246/268, a fim de que preste 

os esclarecimentos necessários.

Após, intimem-se as partes.

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.

Intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores para o 

ato.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1018485 Nr: 31163-67.2015.811.0041

 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: ROBSON FELIPIAK

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 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.: 1050780 Nr: 46827-41.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACYR HONORATO CORREA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, MARIA ALICE 

MALHEIROS DALTRO - OAB:22.773, MARLON HUDSON MACHADO - 

OAB:15642/O

 Vistos etc.

Conceda-se vista a Defensoria Pública diante da prerrogativa de intimação 

pessoal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1120982 Nr: 19228-93.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO ESPECÍFICO DOS EMPREGADOS EM 

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

ROGER GUILHERME DA SILVA SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDERSON ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19145/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO MARINHO DO 

NASCIMENTO - OAB:6304/O

 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.: 1154701 Nr: 33790-10.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMILSON SANTANA PINHEIRO DA ROSA, JANDILSON 

ALVES ROSA TAQUES, JOSE PAULO ALVES DA ROSA, JACQUELINE 

ALVES DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RAFAEL BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON MEDEIROS - OAB:, 

RAFAELLA MEDEIROS - OAB:13.562/MT

 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.: 1138159 Nr: 26624-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONEY DOMINGOS BASTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333

 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 

Antoney Domingos 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 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 82/84), com a concordância da patrona da parte autora 

acerca dos valores (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 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): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 43199 Nr: 12464-19.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABÁ TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BAESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:19662/O, ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTO BORGES JÚNIOR - 

OAB:8.674

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. HELDER DA MOTA OLIVEIRA, perito imobiliário, 

endereço: Rua João Bento, nº 204, Bairro Quilombo, Cuiabá-MT, Cep. 

7 8 . 0 4 5 - 1 9 0  –  C R E C I  n º  3 . 2 5 4 .  F o n e :  ( 6 5 ) 

3321-3599/9224-0365/8121-8844, e-mail: helderdamota@hotmail.com, 

onde intimado, indicou para perícia o dia 04/10/2018 a partir das 09 horas, 

onde serão atendidos no local do imóvel a ser avaliado - entrar em contato 

com o perito para confirmar. Posto isso, intimo as partes para comparecem 

a perícia, devendo apresentar seus assistentes.

 No mais, intimo a parte exequente para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, sendo que os 50% restantes devem ser depósitados 

em juízo e não pagos diretamente para o perito.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 265711 Nr: 23471-32.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAÇA DE CARVALHO MESQUITA, T. P. C. M., W. C. M.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KM TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA, 

REAL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730/MT, ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:7.963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDEMIRO SANTANA 

FERREIRA - OAB:897/MT, ELCI JACQUES ANDRADE - OAB:12924, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT, WELBERT MAURO 

FERREIRA - OAB:2841 TO

 Certifico que, em busca ao sistema Apolo, não foi localizado a distribuição 

de incidente de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, 

conforme informado em fls.829. Posto isso, impulsiono os autos a parte 

autora para manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1094470 Nr: 8187-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TICKET SERVIÇOS S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO 

TELEBORBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE ANDRADE NETO - 

OAB:220.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1131699 Nr: 23745-44.2016.811.0041

 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: FELIPE ROBERTO BLANCO JOYCE ME, FELIPE 

ROBERTO BLANCO JOYCE, JORGE ROBERTO JOYCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO WOBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA NAGILA SANTOS 

PINHEIRO - OAB:21004/O

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 953045 Nr: 1517-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCIR GOMES DA SILVA

 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

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por Valcir 

Gomes da Silva em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro Dpvat S/A, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 144/147), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 148).

 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.: 1109150 Nr: 14331-22.2016.811.0041

 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: OSEIAS SIMPLICIO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113815/RJ, PEDRO HENRIQUE B. SOUSA - OAB:155.834/RJ

 Vistos.

Ab initio, considerando que, em consulta ao andamento da ação penal 

informada nos autos (fls. 87/89), realizada no endereço eletrônico do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verifiquei que foi expedido alvará de 

soltura do autor, INDEFIRO o pedido de fl. 92 dos autos.

No mais, visando dar regular prosseguimento ao feito, determino seja a 

parte autora intimada, por intermédio de sua procuradora, a fim de que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu atual endereço, com vistas à 

realização da prova pericial, anotando-se que a sua omissão ensejará na 
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preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, INTIME-SE a parte autora por carta com AR e 

por meio de sua advogada constituída nos autos, para que compareça na 

Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser 

encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de tomar 

ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que 

se encontra.

 Por outro lado, tendo em vista que, ante a natureza personalíssima do ato, 

é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, determino que, na hipótese do procurador da parte autora informar 

que não possui o seu endereço ou deixar transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, para que compareça na Secretaria da Vara, no mesmo prazo 

e para a mesma finalidade descrita no parágrafo anterior.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1125204 Nr: 21003-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos.

Atendendo o disposto no § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil, 

intime-se o embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de 

declaração interpostos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de Agosto de 2018.

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1140195 Nr: 27454-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO SANTANA SIQUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/MT

 Vistos.

 Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto à vinculação junto à Conta Única do 

valor depositado nos presentes autos (fls. 81/82).

Em seguida, considerando que a parte requerida cumpriu voluntariamente 

a sentença proferida nos autos, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

informando acerca da existência de eventual saldo remanescente, sob 

pena de, no seu silêncio, entender-se que a obrigação restou 

integralmente cumprida.

Em igual prazo, deverá a parte autora informar a conta bancária para 

transferência do valor depositado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1172908 Nr: 41273-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE SILVA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT, PEDRO HENRIQUE B. SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1140194 Nr: 27453-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EREOVALDO CESAR DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos.

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. 111).

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, 15 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1093522 Nr: 7738-74.2016.811.0041

 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: LOURIVAL FERREIRA DA SILVA
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 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

 Vistos.

Atendendo o disposto no § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil, 

intime-se o embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de 

declaração interpostos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de Agosto de 2018.

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 788170 Nr: 42121-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INEZ ROSANE PORTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETE DE MAGALHÃES 

ALMEIDA - OAB:13.353, FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS VOLPATO - 

OAB:9300/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada ( requerida) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 77290 Nr: 1-90.1198.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILCOTE INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA., FRANCISCO 

ANTUNES DO CARMO, ORLANDO CAMPOS BALERONI, JOSE TADEU 

RODRIGUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLPAC EMBALAGENS LTDA., GKW 

FREDENHAGEN S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, Admilson Basilio Silva, 

JOSÉ APARECIDO GOMES DE ALMEIDA, OCIMAR CARNEIRO CAMPOS, 

JURANDIR BOTTEGA, PEDRO NEGRETTI, SERVIÇO NOTARIA DO 3º OFÍCIO 

DE NOTAS DE CUIABÁ, CARTÓRIO DO 1º SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRAL DE CUIABÁ, CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

ARAGUAIANA - MT, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT, FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO - 

OAB:5140, JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM - OAB:7.898-B/MT, 

ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARTHOLOMEU AUGUSTO 

VASCONCELOS DIAS - OAB:1952-A/MT, CARLOS EDUARDO 

CARMONA DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, DIONILDO GOMES CAMPOS 

- OAB:3302/MT, EUCLIDES BALERONI - OAB:882/MT, EURIPES GOMES 

PEREIRA - OAB:3738/MT, GERALDO COSTA RIBEIRO FILHO-Proc. do 

Estado - OAB:PROC. EST., HILDO CASTRO TEIXEIRA - OAB:2251/MT, 

MÁRCIO S. POLLET - OAB:156.299, ONDINA MONTEIRO DE MEDEIROS 

- OAB:2704/MT, ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, Sebastião Ferreira de Souza - 

OAB:6499

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte autora / exequente / 

interessada apresentasse comprovante da distribuíção da Carta 

Precatória expedida e entregue, motivo pelo qual impulsiono os autos para 

intimar a parte autora/exequente para comprovar a distribuíção da carta 

precatória, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção - arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 81332 Nr: 9691-20.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTON KELLER, LEOPOLDO TAUBINGER 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, LUIZ CÉSAR PONTES - OAB:6181-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA PASINI - 

OAB:5033-OAB/MT, LUIZ CÉSAR PONTES - OAB:6181-B/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte autora / exequente / 

interessada apresentasse comprovante da distribuíção da Carta 

Precatória expedida e entregue, motivo pelo qual impulsiono os autos para 

intimar a parte autora/exequente para comprovar a distribuíção da carta 

precatória, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção - arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 82097 Nr: 1473-67.1990.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO SOARES EMPREENDIMENTOS 

LTDA., EDEVALDO DEZOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte autora / exequente / 

interessada apresentasse comprovante da distribuíção da Carta 

Precatória expedida e entregue, motivo pelo qual impulsiono os autos para 

intimar a parte autora/exequente para comprovar a distribuíção da carta 

precatória, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção - arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 151500 Nr: 5773-81.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE JOZA DA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO D'ISRAEL TENUTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT

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

OAB:7926, MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO COUTINHO - 

OAB:6920-MT, MURAT DOGAN - OAB:6.917/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte autora / exequente / 

interessada apresentasse comprovante da distribuíção da Carta 

Precatória expedida e entregue, motivo pelo qual impulsiono os autos para 

intimar a parte autora/exequente para comprovar a distribuíção da carta 

precatória, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção - arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 760874 Nr: 13264-61.2012.811.0041

 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): LAMINADOS PARANATINGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte autora / exequente / 

interessada apresentasse comprovante da distribuíção da Carta 

Precatória expedida e entregue, motivo pelo qual impulsiono os autos para 

intimar a parte autora/exequente para comprovar a distribuíção da carta 

precatória, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção - arquivamento.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1064015 Nr: 52714-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS RIO PARDO 

EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALANDERSON RODRIGUES COELHO –ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE OLIVEIRA REGINA - 

OAB:134.588/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte autora / exequente / 

interessada apresentasse comprovante da distribuíção da Carta 

Precatória expedida e entregue, motivo pelo qual impulsiono os autos para 

intimar a parte autora/exequente para comprovar a distribuíção da carta 

precatória, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção - arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1282306 Nr: 2489-74.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA, RAMON SILES ALVARADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMINAS MINING - TERRAPLANAGEM E 

MINERAÇÃO LTDA, CHARLES DE PAULA EUGÊNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO GASPAR DA 

SILVA - OAB:24798/O, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte autora / exequente / 

interessada apresentasse comprovante da distribuíção da Carta 

Precatória expedida e entregue, motivo pelo qual impulsiono os autos para 

intimar a parte autora/exequente para comprovar a distribuíção da carta 

precatória, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção - arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 903620 Nr: 32564-38.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ROQUE BIASUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO VIEGAS DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PINTO - 

OAB:2286/MT

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

SILVA - OAB:6.565-MT, glenda alves correa lima Verde - 

OAB:21439/O, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - OAB:19486/MT

 Vistos etc.

Considerando o término do prazo de sobrestamento dos autos, intimem-se 

as partes para informar se as tratativas extrajudiciais tornaram-se 

frutíferas ou para requererem o que de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 905317 Nr: 33761-28.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE BERNARDO DA SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA OLIVEIRA BARRETO - 

OAB:OAB/MT 14.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: VITOR HUGO FORNAGIERI

Data da Carga:15/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 833693 Nr: 39078-41.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INÊS DOS SANTOS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

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

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: VITOR HUGO FORNAGIERI

Data da Carga:15/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 89366 Nr: 1321-38.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPASS - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Naves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

PORTO VELHO/RO - OAB:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA

Data da Carga:15/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 821307 Nr: 27505-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIA PRADO COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FIAT AUTOMÓVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUREMÁCIO JOSÉ TENÓRIO DE 

CARVALHO - OAB:4562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 16864-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13.750

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: AMANDA FERREIRA BORGES

Data da Carga:16/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 24993 Nr: 2659-81.1997.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORSKE SKOG PISA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLI PINTO DA SILVA - OAB:/PR 

20.260, CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - OAB:, JORGE 

WADIH TAHECH - OAB:OAB/PR 15.823, OSVALDO CHRISTO JÚNIOR - 

OAB:38348/PR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSI RUSSO ANDRETTA 

MARINHO - OAB:, WELLINGTON BILAC BAPTISTA DA SILVA - OAB:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: FELIPE VELASQUES AMARAL

Data da Carga:16/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 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

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: JUCINEI DA SILVA NUNES

Data da Carga:16/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 248385 Nr: 15965-05.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM ANGELA BENETTI BERTUCELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

peticionado pela parte requerida, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 914568 Nr: 39871-43.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI VAZ DE CALASSI, ELENICE ALVES CALASSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON PEREIRA DE SOUZA, LUZIA GOMES 

FURTADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maryhélvia Amaral Pinheiro de 

Paula - OAB:6.285/MT, MARYHÉLVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 6285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO PAROLIN - 

OAB:8.023/MT, PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - 

OAB:12566/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se a distribuição, remessa ao E. Tribunal Estadual e declaração 

dos efeitos (artigo 146, §2°, CPC) do incidente de “EXCEÇÃO DE 

SUSPEIÇÃO DO JUIZ”.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 810099 Nr: 16598-69.2013.811.0041

 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: WILSON PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI VAZ DE CALASSI, ELENICE ALVES DE 

CALASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO PAROLIN - 

OAB:8.023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARYHÉLVIA AMARAL 

PINHEIRO DE PAULA - OAB:OAB/MT 6285, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:21445/0

 Vistos etc.

A parte requerente opôs “EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR 

IMPARCIALIDADE DO JUIZ” às fls.504/516.

Não vislumbro existência das hipóteses previstas no artigo 145 da Lei 

Processual Civil que possam ensejar a declaração de suspeição para o 

presente feito, isso porque a simples insatisfação do excipiente não pode 

justificar ausência de imparcialidade do juiz.

Nos termos do artigo 146 CPC DETERMINO a autuação da petição de 

fls.504/516 em apartado, e posterior conclusão para apresentação das 

razões e remessa ao Tribunal de Justiça Estadual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 962335 Nr: 5843-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYENNE BALDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABANA EMPREENDIMENTOS 

RODOVIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360/MT, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:16.191 O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 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, determino o 

regular prosseguimento ao feito.

 DESIGNO o dia __09__/__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 das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 98799 Nr: 13705-91.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERDINAND KISSLINGER, FRIEDA 

LISBETH LILI HELENA HANNELORE KISSLINGER, FRIEDA LISBETH LILI 

HELENA HANNELORE KISSLINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - 

OAB:3963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, CRISTINA B. KISSLINGER DA SILVA - OAB:11.009 RS, LUIZ 

CARLOS VAZ - OAB:29.751

 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 108 de 559



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 826233 Nr: 32174-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCARO HOTÉIS LTDA - ME

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026496-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT0014554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026496-16.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JEFERSON ALVES DA SILVA REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória redistribuída a 

este juízo, diante da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu 

a competência das Varas Cíveis outorgando competência para o 

processamento de cartas precatórias. Dá análise da missiva, nota-se que 

se faz oriunda de ação nitidamente de competência oriunda das Varas de 

Fazenda Pública, tendo em vista que o Estado figura no polo passivo. A 

resolução supramencionada atribuiu às Varas Especializadas de Fazenda 

Pública a competência dos processos decorrentes de feitos em geral da 

Fazenda Estadual e cartas precatórias de sua competência. O artigo 1º da 

Resolução nº 11/2017/TP estabelece: “Art. 1º - Processar e julgar os 

feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, bem como as cartas 

precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e 

igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública. Portanto, 

com fundamento no artigo 1º da Resolução nº 11/2017/TP, conheço a 

incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar a presente ação, em favor de uma 

das Varas de Fazenda Pública desta Comarca de Cuiabá/MT, para onde 

determino a remessa deste feito. Anote-se, inclusive na distribuição, 

intimando-se as partes. Intime-se. Cumpra-se. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032110-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR VINNICIUS RODRIGUES VITORIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a requerida para se manifestar 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: 1030689-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MACHADO GULARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-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: 1031152-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELYPPH DOS SANTOS (AUTOR)

SONIA MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH OAB - MT19426/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES DOS SANTOS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a certidão negativa do Oficial de Justiça, devendo informar novo endereço 

para a citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007158-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERREIRA CAVALCANTE OAB - RO2790 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a certidão negativa do Oficial de Justiça, devendo informar novo endereço 

para a citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003696-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMELINDO HUGO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 109 de 559



Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009459-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DIAS QUEIROZ SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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: 1015222-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENERSON BENEDITO CAMPOS BISPO (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,no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029530-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008629-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SIMOES (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)

 

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: 1008625-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

MAICON DE MORAES RIBEIRO OAB - 010.960.901-80 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006558-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FRANCISCO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036960-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LERINDO LARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015246-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036362-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO CEZAR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LUCIO DA SILVA ALVES 20593651120 (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000207-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN CESAR DE SOUZA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005469-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAJE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA (RÉU)

JOSE ANTONIO FELIX (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014769-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA PEREIRA CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT0005705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ALENCAR DE OLIVEIRA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014769-60.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VALERIA PEREIRA CARDOSO EXECUTADO: CRISTIANE ALENCAR DE 

OLIVEIRA FERREIRA Visto. A autora requereu a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou 

declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris 

tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente 

autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. (negritei e destaquei). Ocorre que, conforme documento 

apresentado pela autora ID 14370210, verifica-se que esta possui valor de 

renda considerável, ou seja, não se enquadra em situação de 

miserabilidade, além disso, o valor da causa não é alto. Não pode a parte 

pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada 

a necessidade real, justificando a concessão do benefício, ou seja, 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: “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 Ministro Barros Monteiro). 

“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). Assim, diante da 

ausência de demonstração de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o 

pedido da autora de assistência judiciaria gratuita. Por outro lado, defiro o 

pedido de parcelamento constante ID 14370182, e nos termos do art. 98, § 

6º, do CPC/15, faculto ao autor que o pagamento das custas judiciais e 

taxa seja feito em até 06 (seis) parcelas, recolhidas mediante emissão de 

guia com a respectiva comprovação do pagamento no processo, cientes 

que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, do NCPC. Desse 

modo, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, proceda o 

recolhimento da primeira parcela, e as demais no mês subsequente ao 

primeiro pagamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de agosto de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019183-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA CRISTINA DOS SANTOS (AUTOR)

MARIA CELIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando que o comprovante de renda juntado encontra-se 

ilegível, intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos legíveis que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as 

custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de agosto de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019875-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR TAVARES DA SILVA FEDERICI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO SACERDOTE DA CRUZ (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019875-03.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO CESAR TAVARES DA SILVA FEDERICI RÉU: ROMUALDO 

SACERDOTE DA CRUZ Visto. Verifica-se na petição inicial que o autor 

trabalha como operador de máquinas pesadas, e considerando que a 

CTPS não foi juntada em sua integralidade, 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 em sua íntegra, declaração 

de imposto de renda etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 17 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021475-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHA CENTAURO QUIMICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIMENTA SERRANO OAB - SP312607 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO SOUZA CORREIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 
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citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de agosto 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035273-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUCEMIL 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)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026537-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LACERDA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026537-80.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCOS LACERDA 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. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 16 de agosto de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026529-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANILDE JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO CAMARGO DO NASCIMENTO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro o pedido do exequente para 

determinar a inclusão do nome do réu no cadastro de inadimplentes (art. 

782, §3º, NCPC), assim, oficie-se ao SPC/Serasa para as devidas 

anotações. Havendo custas perante estes órgãos, serão suportadas pelo 

exequente. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 16 de agosto de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001494-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINTON LUCAS DA SILVA E COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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: 1007881-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FOLOZINO ALVES SOUZA NETO (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida (endereço insuficiente) , no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001460-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIM APARECIDO ALCANTARA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005996-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAVIERA MOTORS COMERCIO E ADMINISTRACAO DE VEICULOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MS3592 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DE SOUZA FALCAO (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 
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apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015202-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MENDES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015194-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHENYFER RAYANE DE LIMA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005224-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007153-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 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:

SUPERMERCADO PEDRO BRANDAO LTDA - ME (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005477-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIELLY DA SILVA FIGUEIREDO (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007423-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GSMS FOMENTO MERCANTIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE DESTRI OAB - MT0020028A (ADVOGADO)

VINICIUS PINCERATO FONTES DE ALMEIDA OAB - MT22303/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERRADOS AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003410-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON DOS SANTOS BINA (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032018-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA SEMPIO FARIA CAMPOS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035261-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ROCHA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009729-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR VITALINO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038585-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SOFFA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INVITTI INDUSTRIA E COMERCIO DE SERRADOS E LAMINADOS LTDA - EPP 

(RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, retirar a(s) carta(s) 

precatória(s) expedida(s). Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo 

Deprecado, deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes 

autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006845-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI LUCIA MULLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033727-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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: 1034391-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE DE FARIAS GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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: 1007447-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM LUCAS MARQUES CALIXTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009800-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS LUCAS GUSMAO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035352-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE COLICCHIO MARTINS (RÉU)

J. C. MARTINS - COMERCIO DE COLCHOES - ME (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, para efetuar a citação da 

segunda requerida. Informo que a emissão da(s) guia(s) para pagamento 

da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, 

no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009614-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA DA COSTA FELIX (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007522-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATHAYDES ANTONIO FRAGA ALVES (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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: 1022254-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO QUERINO TOLDO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022254-14.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RODRIGO QUERINO TOLDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. É entendimento pacífico que para o ajuizamento 

da Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT, exige-se o prévio 

requerimento administrativo, devendo ser trazido ao processo a cópia do 
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pedido administrativo, com o indeferimento ou o decurso do prazo de 30 

(trinta) dias sem resposta. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO 

STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o 

exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso 

ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, 

conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. 

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de 

manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio 

requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento 

das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: 

"2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de 

que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora 

reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não 

havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da 

presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. (...) (RE 839314, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, 

publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). Ocorre 

que, a parte autora juntou ao processo apenas informativo da Seguradora 

Líder informando mudanças nos pontos de atendimento do Seguro DPVAT, 

mas indicando uma lista com vários locais de atendimento pelo País, 

havendo portanto local adequado para o ingresso do pedido 

administrativo. Assim, faz-se necessária a demonstração do interesse de 

agir pela parte autora, devendo para tanto, apresentar os documentos 

corretos, como a tentativa de ingresso na via administrativa, para a 

correta atuação deste Juízo. Ante o exposto, intime-se a parte autora para 

que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, tentativa de ingresso na via 

administrativa, cópia do prévio requerimento administrativo com o 

indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se o que for necessário e encaminhem-se os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de julho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022283-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ROBERTO DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022283-64.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ROBERTO DA SILVA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. É entendimento pacífico que para o ajuizamento 

da Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT, exige-se o prévio 

requerimento administrativo, devendo ser trazido ao processo a cópia do 

pedido administrativo, com o indeferimento ou o decurso do prazo de 30 

(trinta) dias sem resposta. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO 

STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o 

exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso 

ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, 

conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. 

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de 

manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio 

requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento 

das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: 

"2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de 

que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora 

reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não 

havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da 

presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. (...) (RE 839314, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, 

publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). Ocorre 

que, a parte autora juntou ao processo apenas informativo da Seguradora 

Líder informando mudanças nos pontos de atendimento do Seguro DPVAT, 

mas indicando uma lista com vários locais de atendimento pelo País, 

havendo portanto local adequado para o ingresso do pedido 

administrativo. Assim, faz-se necessária a demonstração do interesse de 

agir pela parte autora, devendo para tanto, apresentar os documentos 

corretos, como a tentativa de ingresso na via administrativa, para a 

correta atuação deste Juízo. Ante o exposto, intime-se a parte autora para 

que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, tentativa de ingresso na via 

administrativa, cópia do prévio requerimento administrativo com o 

indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se o que for necessário e encaminhem-se os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de julho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034608-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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: 1003290-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGUES DA ROCHA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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: 1002911-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ELIZABETE RIBEIRO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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: 1009227-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005836-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILANDE ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)
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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: 1006351-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK BRUNO SOUZA CAMPOS (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005407-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO DANIEL DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006799-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

WELLINGTON VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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: 1002428-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WANDERSON DOMINGOS FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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: 1024143-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER (ADVOGADO(A))

SUSANE TAMANHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA ELIZABETH LTDA (RÉU)

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (RÉU)

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA (ADVOGADO(A))

ADRIANA BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

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: 1001782-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA PEREIRA CLAUDINO (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009982-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE (ADVOGADO(A))

HELIODORIO SANTOS NERY (ADVOGADO(A))

ANA PAULA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A (RÉU)

VIA GLOBAL CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME 

(RÉU)

VIA VAREJO S/A (RÉU)

 

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: 1006707-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE BRITO SILVA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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: 1001006-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

LAISLADA PORTILHO ACOSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1028872 Nr: 36259-63.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATHIANE GONÇALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVOLUTE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a exequente para cumprir os requisitos do art. 523 e 524 do 

NCPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido 

para início da fase de cumprimento de sentença.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquive-se, mediante as 

baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 375554 Nr: 11659-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE E DOMINGUES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:11670-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a exequente para se manifestar sobre certidão de fl. 115, no 

prazo de 5 (cinco) dias, postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 22995 Nr: 2181-73.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLENCORE AGROCOMERCIAL LTDA, GLENCORE 

AGROCOMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO, MARCELO 

DE PAULA XAVIER, MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO, MARCELO DE 

PAULA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658/MT, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - 

OAB:2412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL CAETANO FERREIRA 

FILHO - OAB:8749

 Vistos.

 Procedam-se as alterações requeridas quanto ao cadastro dos 

advogados do réu (fls. 1.081 e 1.085).

 Desentranhe-se a certidão de fl. 1.103, vez que não corresponde a este 

feito.

 E analisando o sistema Apolo, verifica-se que não consta a publicação 

acerca da intimação do réu, na qual foi certificado o suposto decurso do 

prazo à fl. 1.104, por isso a torno sem efeito.

 Assim, intime-se o executado para se manifestar sobre o laudo pericial 

apresentado, bem como para comprovar o pagamento dos honorários do 

perito, no prazo de dez dias.

 Com a manifestação e comprovado o depósito, expeça-se alvará em 

favor do perito e volte-me concluso para análise dos pedidos de fls. 

1.123/1.126.

 Mantendo-se inerte o devedor, intime-se o exequente para informar qual a 

forma de expropriação que pretende utilizar acerca dos bens penhorados, 

no prazo de cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1081641 Nr: 2335-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P., ROBERTO ALENCAR ROMERO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DE SOUZA LIMA

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

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se a decisão de fl. 51 em todos os seus termos, expedindo 

certidão de crédito.

No mais, intime-se o exequente, pessoalmente, para dar prosseguimento 

no feito, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 228354 Nr: 35499-66.2005.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI, ALEXANDRE MERIGHI, 

GIAN CARLO LEÃO PREZA, FABIANA HERNANDES MERIGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA - OAB:MT/ 9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8.431, 

LUDOVICO ANTONIO MERGHI - OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINE FIGUEIREDO 

DE FREITAS - OAB:10101/MT, ANA KELCIA FIGUEIREDO DE FREITAS 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 10.541

 Visto.

 Mantenho o indeferimento de remoção do bem (fl. 284).

 Expeça-se mandado de avaliação.

 Com o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 

cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 263762 Nr: 22228-53.2006.811.0041

 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: ELDER BORGES JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7.413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL PEDRO PEREIRA 

SOBREIRA - OAB:12.154 PI

 Visto.

 Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

 Intime-se o executado, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de 

honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1253090 Nr: 22151-58.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUALDADE SERVIÇOS TECNICOS S/A LTDA

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

OAB:OAB/MT 6197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, MARIA DE LURDES RIBEIRO - OAB:11646/MT

 Vistos.

 Intimem-se os exequentes para se manifestarem sobre certidão de fl. 13, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 751113 Nr: 2860-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUALDADE SERVIÇOS TECNICOS S/A LTDA, JOSÉ 

MARCIO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, MARIA DE LOURDES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 11.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150A

 Recebo a impugnação ofertada às fls. 283/287 e deixo de conferir-lhe 

efeito suspensivo, uma vez que não restou manifestamente demonstrado 

que o prosseguimento da execução inevitavelmente poderá causar dano 

ao executado, conforme disposto no artigo 525, § 6º, do Código de 

Processo Civil. Ademais, eventual pedido de levantamento de valores 

somente será apreciado e deferido após a análise do incidente de 

impugnação.

 Assim, intime-se o impugnado/exequente para se manifestar sobre ela no 

prazo de legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 305216 Nr: 15375-91.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIL JACINTO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CALMON FREITAS - 

OAB:200716/SP, VITOR EDUARDO DE OLIVEIRA LACERDA - 

OAB:21.311/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB: 10.320-B/MT, RENATA ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9.246/MT

 Visto.

 Verifica-se que houve juntada de petição, entretanto, as folhas não foram 

numeradas. Assim, proceda-se a correção, bem como no sistema Apolo.

 E sobre a petição retro do autor, intime-se o réu para se manifestar, no 

prazo de cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 373300 Nr: 9747-53.2009.811.0041

 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: LIDERGÁS TRANSPORTES COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230/MT

 Visto.

Proceda-se a troca da capa dos autos.

Verifica-se que a requerida postula às fls. 363/368, pelo inicial da fase de 

cumprimento de sentença, vez que houve condenação da autora ao 

pagamento das verbas de honorários de sucumbência, em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), pretendendo, ainda, o recebimento de R$ 11.800,00 (onze 

mil reais) por ser o valor do débito que deu origem a presente demanda, 

entretanto, não houve determinação judicial para que a autora procedesse 

ao pagamento do valor do débito discutido nos autos, assim deverá a 

requerida ingressar com ação própria para recebimento do seu crédito.

Assim, intime-se para a requerida/exequente para cumprir os requisitos do 

art. 523 e 524 do NCPC, apresentando cálculo nos termos da sentença, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido para início 

da fase de cumprimento de sentença.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquive-se, mediante as 

baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 371113 Nr: 7874-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDERGÁS TRANSPORTES COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230/MT, FABIANO GODA - OAB:7188

 Visto.

Intime-se o advogado da parte requerida para assinar a petição de fls. 

154/156, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de desentranhamento.

Após, volte-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 206191 Nr: 18991-45.2005.811.0041

 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): AMIGÃO IND. E COMÉRCIO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233/MT, IVANOWA RAPOSO 

QUINTELA - OAB:5.379/MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849, PAULO 

CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT

 Visto.

 Sobre a petição e documentos de fls. 339/345, intime-se o exequente 

para se manifestar, no prazo de cinco dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 65495 Nr: 4110-78.1996.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR PAULO MARIANO GOMES, WENDER MARIANO 

GOMES, WASHINTON LUIZ GOMES, HEBER MARIANO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SALVADOR, JOÃO CÉSAR FADUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3478/MT, SILVIA CRISTIANA PAIM BIASI - OAB:9262, SÔNIA 

ROSA PAIM - OAB:22904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CESAR FADUL - 

OAB:3089/MS, JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT, SÔNIA ROSA PAIM - 

OAB:22904

 Visto.

 Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

 Intime-se o executado, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de 

honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 314508 Nr: 19265-38.2007.811.0041

 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: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA NETO & BARBOSA LTDA, 

THEREZINHA AUGUSTA DA SILVA BARBOSA, NILTON SILVA BARBOSA, 

HELOISA BRANT FREIRE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485, LUIZ MIGUEL 

CHAMI GATTASS - OAB:4060, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 118 de 559



PIOVEZAN - OAB:15352, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485/MT, 

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - OAB:4060/MT

 Visto.

 Considerando que a parte ré já se manifestou fl. 297, visando ao 

saneamento e organização do processo, em atendimento à ordem do 

TJMT, bem como ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio 

da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), 

intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias:

a) Especificar que provas pretende produzir, estabelecendo relação clara 

e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

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) Indicar que questões de direito que entende ainda controvertida e 

relevante para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 821524 Nr: 27716-42.2013.811.0041

 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: ESSENCIAL MIDIA E SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO, RÁDIO CIDADE DE CUIABÁ - LTDA, GRUPO SÁVIO 

BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILIO DA SILVA FERREIRA 

FILHO - OAB:PE-30.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:8150

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 282/290) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se o executado, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 932796 Nr: 50829-88.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON TEODORO MACHADO

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

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

OAB:10483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fl. 151) proceda-se as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se o executado, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 744751 Nr: 41823-62.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MELLO FERRAZ, DIMAS NUNES DE SOUZA, 

ROSIRENE SOUZA DA SILVA, LIDIA OSTI, VILMAR OSTI, VALMOR OSTI, 

PAULINA NOBILI PALHARIN MATHIAS, EDMUNDO DELLA VEDOVA DE 

ARAÚJO, ERMINIO DUCA, IVANILDE MESSIAS RODRIGUES, JOÃO 

CARLOS MUSTASSO CRISTINO, JOSE RODRIGUES DA SILVA, 

JOVENTINO IZIDIO DOS SANTOS, MARINETE EGUES DE BRITO, 

WANDERLAN SEBASTIAO DE MORAES, WILSON CUNHA DE OLIVEIRA, 

RAFAEL NERES, CLEUSA TEREZINHA BOURCHEID, NEUSA BEATRIS 

BOURCHEID, PAULO ROBERTO CHAPARRO, WANDERLEY PINTO DE 

ARRUDA, WALDIR SANTOS MOREIRA, SAN YURICO KIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Código 744751

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e através de seu advogado 

(via DJE), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à 

habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado pelo STF, na 

ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das diferenças de 

expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser, Verão e 

Collor II e em discussão no presente feito.

Havendo intenção na adesão, a parte ou seu advogado deverá acessar a 

plataforma desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço 

eletrônico https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br onde 

informa os documentos necessários para o cadastro, e proceder a 

respectiva habilitação GRATUITA.

Convém registrar que o acordo homologado pelo STF estabelece a forma 

de cálculo dos valores devidos no item 7.2, ao que este obedecerá três 

etapas, a saber: a) cálculo dos valores-base b) valor consolidado; e c) 

dinâmica de pagamento. A parte deverá informar ainda a opção escolhida 

para o recebimento dos valores, ao que conforme o item 7.5 poderá 

ocorrer através de depósito judicial, depósito em conta corrente ou 

depósito em conta poupança.

Realizada a referida habilitação, o presente feito será extinto, segundo 

dispõe o art. 487, III, “d” do NCPC, segundo a forma estabelecida pelo item 

9.3 do citado pacto.

De qualquer forma, deverá o exequente corrigir o valor da dívida 

remanescente, informado à fl. 1.318, vez que não cabe a multa incluída, 

em razão da ordem do STJ e nem honorários, já que estes já estão 

inseridos no cálculo anterior, ou seja, deverá apenas atualizar o valor de 

R$ 14.255,07, a partir de 20/06/2017 (fl. 1.269).

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 15 de agosto de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 709267 Nr: 2138-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO LUIZ PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LEONARDO PODLASINSKI DA 

SILVA, WALDIR CECHET JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se mandado para citação do executado, Alexandre Leonardo 

Podlasinski da Silva, no endereço indicado à fl. 108, nos termos da 

decisão inicial.

No mais, dê-se vista ao advogado do exequente pelo prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 462001 Nr: 30754-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEISE MARIA TRINDADE PASSOS CASELA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA NAHIME ASTOPHO - 
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OAB:12.131/MT, JOSÉ LUIZ DE CARVALHO FILHO - OAB:11.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ALVES QUEIROZ - 

OAB:OAB/SP 278.583, GABRIELA FERNANDES CAMPOS - 

OAB:17161/O, SANDRA APARECIDA VALENTE - OAB:MT/11.812, 

WILZA APARECIDA LOPES SILVA - OAB:OAB/BA 49.540

 Recebo a impugnação ofertada às fls. 185/186 e deixo de conferir-lhe 

efeito suspensivo, uma vez que não restou manifestamente demonstrado 

que o prosseguimento da execução inevitavelmente poderá causar dano 

ao executado, conforme disposto no artigo 525, § 6º, do Código de 

Processo Civil. Ademais, eventual pedido de levantamento de valores 

somente será apreciado e deferido após a análise do incidente de 

impugnação.

 Assim, intime-se o impugnado/exequente para se manifestar sobre ela no 

prazo de legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 758345 Nr: 10583-21.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS

 Visto.

Proceda-se a troca da capa dos autos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 357/359) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se o executado, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1129442 Nr: 22794-50.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM JOSE OLIVEIRA CAIXETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BROOKFIELD INCORPORAÇÕES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8.431, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A/MT

 Visto.

Mantenho a decisão de fl. 371, aguarde-se como já determinando à fl. 367.

Somente volte-me os autos conclusos após o julgamento do Recurso 

Especial número 1.614.721/DF (2016/0187952-6).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 730797 Nr: 26881-25.2011.811.0041

 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: IASNAYLA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO ZEFERINO PRODUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - 

OAB:11327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13.121/MT

 Visto.

Proceda-se a troca da capa dos autos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 302/306) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se o executado, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 733623 Nr: 29869-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIFÍCIO SERRA DA GRACIOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO GERCÍLIO CAIRES, RUTH HERCIA 

DA SILVA DUDRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELGA DE PAULA SANTOS 

KABBAD - OAB:9863, MIGUEL ANGELO KABBAD - OAB:5717/MT

 Visto.

Certifique-se o decurso do prazo da intimação de fl. 300, após intime-se o 

exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

postulando o que entender de direito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 443896 Nr: 19275-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OXIGÊNIO MATO GROSSO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARIDA CARMO 

TAVEIRA - OAB:12255

 Anote-se como postulado à fl. 234.

Desentranhe-se a petição de fls. 232/233, por ser estranha aos autos, 

entregando ao signatário, mediante termo nos autos.

Proceda-se a alteração na capa dos autos para constar Instrutherm 

Instrumentos de Medição Ltda. como exequente e E.M. Filippo – ME como 

executado.

No mais, considerando que a ordem de bloqueio ao Sistema Bancenjud (fl. 

229) foi infrutífera para a satisfação da obrigação, defiro o pedido de fl. 

231 proceda-se a pesquisa no Sistema RENAJUD acerca de veículo em 

nome do executado.

 Se frutífera, intime-se o Exequente para informar o seu interesse na 

relação encontrada, no prazo de cinco dias.

Defiro, ainda, a pesquisa junto ao Sistema INFOJUD proceda-se a consulta 

de bens em nome do devedor, cuja informação será arquivada em pasta 

própria.

Com as informações, intime-se a parte exequente para que se manifeste, 

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

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 324183 Nr: 24867-10.2007.811.0041

 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: MYLTON BRAS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA MATIZ LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ALVES PASCHOAL - 

OAB:12397/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3574

 Vistos.

 Indefiro o pedido de fl. 315, nos termos das decisões de fls. 308 e 339.

 Assim, intime-se o exequente para informar se ainda possui interesse no 

bem penhorado (fl. 324), no prazo de cinco dias.
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 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 720309 Nr: 15737-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ANDRE NEGRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

Rcardoso - OAB:11.393, ELIS MARIANA DIAS PINTO - OAB:20.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EUDES ALVES PEREIRA - 

OAB:2.897/RO

 Visto.

Diante dos documentos de fls. 349/351, aguarde-se o julgamento do RAI n. 

16099/2018.

Após, o julgamento do recurso supracitado, volte-me os autos conclusos 

para deliberações.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 455508 Nr: 26652-02.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLINICA DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 

OTORRINILARINGOLÓGICO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

NISSAN DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

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

OAB:6037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9.566, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fl. 326) proceda-se as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intimem-se os executados, através de seus advogados, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagarem o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1083901 Nr: 3417-93.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMJOB - ASSOCIAÇAO DE MORADORES DO BAIRRO 

JARDIM 8 DE ABRIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCAMB - UNIÃO CUIABANA DE 

ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Anote-se como postulado à fl. 148.

Indefiro o pedido de prorrogação de prazos (fl. 148), vez que não houve 

qualquer intimação para manifestação nos autos em nome dos antigos 

patronos da parte autora que pudessem causa-lhe prejuízos.

No mais, intime-se a parte autora para manifestar sobre contestação de 

fls.85/96, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1067078 Nr: 54096-34.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMJOB - ASSOCIAÇAO DE MORADORES DO BAIRRO 

JARDIM 8 DE ABRIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCAMB - UNIÃO CUIABANA DE 

ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10.668/MT, BEATRIZ PINTO VIANA - 

OAB:MT-10.456

 Visto.

Anote-se como postulado à fl. 152.

Indefiro o pedido de restituição de prazo para impugnar a contestação (fl. 

152), vez que a intimação de fl. 148 foi devidamente direcionada ao antigo 

patrono da autora, ademais a juntada de nova procuração somente 

ocorreu na data de 01.03.2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 384558 Nr: 20350-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UANDERLEI BENEDITO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA

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

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4.198/MT

 Verifica-se do pedido de fl. 293 que o Exequente demonstra a existência 

de automóvel em nome do executado, qual seja Caminhonete modelo Jeep 

/Renegade 1.8, ano 2017/2018, Renavan 011.358.718-49, chassi 

98861110xlk15165, assim defiro a penhora do referido automóvel, na 

oportunidade deverá ser inserida a restrição no automóvel pelo sistema 

Renajud.

Após, considerando a entrada em vigor do CPC 2015, lavre-se o termo de 

penhora do bem com restrição (art. 845 § 1º, do NCPC), em seguida, 

intime-se o devedor, pessoalmente, oportunizando-o, assim, a requerer o 

que entender de direito. Na oportunidade, avalie-se o bem.

Indefiro por ora o pedido de remoção do bem.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 713207 Nr: 7645-87.2011.811.0041

 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: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GONÇALO ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONILSON MARCEL SILVA 

ANELLI - OAB:15.492/MT, MANOEL VIEIRA DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:12.571/MT, ROQUE ZACARIAS LICCIARDI - OAB:4286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNIELLE NAYARA 

MAIERON - OAB:23049/O

 Visto.

Proceda-se a troca da capa dos autos e anote-se como postulado à fl. 

259.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 262/263) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se o executado, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 76703 Nr: 958-51.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉCIO JOSE TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 
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LTDA, CARLOS ANTÔNIO DE BORGES GARCIA

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

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4474/MT, RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT

 Vistos.

 Sobre as petições e documentos de fls. 744/807, intime-se o exequente 

para se manifestar, no prazo de cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 952898 Nr: 1431-41.2015.811.0041

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON TARABAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5.233-B

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral promovida por Hilton Tarabal 

em desfavor de Oi – Brasil Telecom S/A, para condenar a ré a indenizar 

os danos morais experimentados pelo autor que fixo em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento 

(prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Considerando que cada litigante foi em parte 

vencedor e vencido, condeno o autor e a requerida ao pagamento de 50% 

(cinquenta por cento), cada um, das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, conforme disposto nos artigos 85, § 2º e 86, do Novo Código 

de Processo Civil. Todavia, considerando que o requerente é beneficiário 

da justiça gratuita, o pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em 

jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 4 de maio de 2018.SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1115342 Nr: 16771-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Habeas Data->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO MANOEL BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN- CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINETE DE OLIVEIRA - 

OAB:20721/B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Visto.

Ernesto Manoel Barbosa, qualificado nos autos, ajuizou Habeas Data em 

desfavor de Serasa Experian, igualmente qualificada, alegando que ao 

comparecer em uma concessionária para adquirir um veículo, por meio de 

financiamento bancário, foi informado que o seu crédito não seria 

aprovado em virtude de haver inscrição do seu nome junto ao órgão 

restritivo de crédito. Que solicitou da impetrada um extrato e constatou a 

existência de uma dívida de R$ 4.879,00 (quatro mil, oitocentos e setenta e 

nove reais), inserida em 21-8-2015, pelo Banco Morada, mas que foi 

inscrita e excluída dos bancos de dados em razão da prescrição.

Aduz que requereu que a impetrada emitisse histórico de inscrições 

vinculado no seu CPF, no ano de 2007 e 2012, com o objetivo de obter os 

dados que comprovem a duplicidade da inscrição, todavia, houve 

resistência ao pedido, que respondeu que só o faria através de ordem 

judicial, pelo que requer seja determinada a intimação do órgão para 

prestar as informações sobre as anotações que constaram no seu banco 

de dados, no período de 2007 a 2012, condenando a impetrada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/17.

À fl. 18 foi determinada a notificação da coatora e que se desse vista ao 

Ministério Público.

As informações e documentos vieram às fls. 27/49 e a manifestação do 

Ministério Público à fl. 50.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de habeas data conta Serasa Experian para que seja 

assegurado a impetrante o direito de acesso ao seu histórico mantido no 

período de 2007 a 2012.

O artigo 5º, LXII, a, b, da Constituição Federal, dispõe as hipóteses em que 

deve ser concedido o habeas data, veja-se:

[...]

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXII - conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 

impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades 

governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por 

processo sigiloso, judicial ou administrativo;

[...]

Bem como o artigo 7º, I, II e III, da Lei nº. 9.507/97:

[...]

Art. 7° Conceder-se-á habeas data:

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 

impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades 

governamentais ou de caráter público;

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por 

processo sigiloso, judicial ou administrativo;

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação 

ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob 

pendência judicial ou amigável.

[...]

Depreende-se dos autos que o Impetrante, ao entrar em contato com a 

Impetrada, constatou que havia, de fato, uma dívida no valor de R$ 

4.879,00 (quatro mil oitocentos e setenta e nove reais) registrada em seu 

nome, inserida em 21-8-2015, porquanto, solicitou maiores detalhes de 

seus débitos entre os anos de 2007 e 2012, já que a referida pendência 

teria sido inscrita e excluída neste período, contudo, seu pedido foi 

negado, eis que só forneceriam a informação pretendida se fosse 

demandada judicialmente.

A Impetrada, ao se manifestar nos autos (fls. 27/49), consignou que a 

única razão pela qual não concedeu as informações pretendidas pelo 

Autor, foi em razão de que não há pendencias em nome do Impetrante que 

datam o período retro, já que os dados que excedem 5 (cinco) anos são 

excluídos de seu registro, assim, seria impossível apresentar ao 

Impetrante algo que não existe.

Pois bem.

O Autor pleiteia, por meio do presente remédio, o que lhe é resguardado 

pela alínea a do artigo 5º da Constituição Federal, e pelo inciso I, do artigo 

7º, da Lei nº. 9.507, entretanto, ambos dispositivos asseveram que o 

Impetrante faz jus somente às informações que constem nos registros das 

respectivas entidades governamentais ou de caráter público, portanto, 

não seria razoável imputar a Impetrada algo que não está mais em sua 

alçada.

Como pode se aferir, esse é o entendimento do Tribunal de Justiça de São 

Paulo:

HABEAS DATA – SERASA - Pretensão da impetrante de acesso ao seu 

histórico mantido pelo impetrado nos últimos cinco anos - Falta de 

interesse-adequação - Inexistência de restrições atuais - Remédio 

constitucional que se presta apenas ao conhecimento de informações 

existentes e atuais, ou para sua retificação - Recurso desprovido. (TJSP; 

Apelação 4006226-12.2013.8.26.0320; Relator (a): Alcides Leopoldo e 

Silva Júnior; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira 

- 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2015; Data de Registro: 

15/09/2015). [Destaquei]

Analisando, ainda, as informações colacionadas pela Impetrada, no que 

tange os débitos atuais do Impetrante, não há registro do débito aludido na 

exordial, este que ensejou a Impetração do presente habeas data, 

contudo, como o presente remédio constitucional se limita ao disposto nos 
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artigos citados alhures, deixo de divagar sobre essa questão.

 Posto isso, Denego a Ordem pleiteada, com amparo nos artigos 5º, a, da 

Constituição Federal e 7º, I, da Lei nº. 9.507; deixo, contudo, de condenar 

o Impetrante em custas processuais, conforme preconiza o artigo 21, da 

Lei nº. 9.507, bem como nos honorários advocatícios, utilizando por 

analogia a Súmula nº. 105, do Superior Tribunal de Justiça.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2017.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 840863 Nr: 45194-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. W. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO UGEDA - 

OAB:2958-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT

 Cumpra-se na íntegra da decisão de fl. 1946, lavrando-se o termo de 

penhora como já determinando.

Intime-se o exequente para se manifestar sobre o pedido de fls. 

1950/1957, no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 18096 Nr: 10148-67.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORESTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, ESIO DE LIMA, GERALDA NUNES DE MAGALHÃES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON BARBOSA DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:16312/GO

 Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 575/576, entretanto, o prazo requerido já decorreu. 

Assim, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de cinco dias.

 E oficiem-se os Oficiais de Justiça Wilson e Éder, para prestarem os 

esclarecimentos requeridos às fls. 575/576, em cinco dias.

 Cumpra-se ainda a ordem de fl. 547, no sentido de intimar os executados 

acerca da avaliação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 739152 Nr: 35784-49.2011.811.0041

 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): JABOQUE TRANSPORTES LTDA, MÔNICA 

PEREIRA MACEDO FALCÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

 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 

negativa elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 786309 Nr: 40201-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR CESAR CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO SOUZA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI TOCANTINS SILVA - 

OAB:OAB/MT 16519-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camilla de Hera Gomes 

Alcoforado - OAB:14.840

 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 

negativa elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 864801 Nr: 5469-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

 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 

negativa elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1032777 Nr: 37977-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL ENES NASCIMENTO S/C 

LTDA, DIRCEU DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE AMARANTE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1087724 Nr: 5069-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCORDE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCINDA NASCIMENTO SILVA, 

RÓZIMO AGOSTINHO DOS SANTOS, QUEINE NASCIMENTO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21.188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

negativa elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 59068 Nr: 10841-85.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE MACHADO MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VARNEI 

RODRIGUES - OAB:18100, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:5.931/MT

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 948611 Nr: 59471-50.2014.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN DOUGLAS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...) Posto 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 ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 5º, do Novo Código de Processo 

Civil.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1012184 Nr: 28467-58.2015.811.0041

 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: ELVIO CARLOS PEREIRA ME, ELVIO CARLOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGULAR CONSTRUÇÕES E REFORMAS 

EIRELI - EPP, METODO ENGENHARIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DAMIAO DA SILVA 

CRUZ - OAB:19.681/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MIGUEL ALVIM 

COELHO - OAB:156347/SP

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerente, 

pessoalmente, para se manifestar nos autos, no prazo de 5 dias, sob 

pena de extinção do feito, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1156754 Nr: 34609-44.2016.811.0041

 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: HUMERSON LIMA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21.397, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11758, GLADSTONE GIMENIS - OAB:21587-O, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 17140 Nr: 12741-35.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILZA BATISTA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 " (...) Intimem-se as partes dessa decisão, devendo o banco réu, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, devidamente 

atualizado até a data do efetivo depósito, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento), e honorários advocatícios para esta fase, 

também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, 

NCPC). (...)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1115342 Nr: 16771-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Habeas Data->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO MANOEL BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN- CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINETE DE OLIVEIRA - 

OAB:20721/B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Visto.

[...]

O Autor pleiteia, por meio do presente remédio, o que lhe é resguardado 

pela alínea a do artigo 5º da Constituição Federal, e pelo inciso I, do artigo 

7º, da Lei nº. 9.507, entretanto, ambos dispositivos asseveram que o 

Impetrante faz jus somente às informações que constem nos registros das 

respectivas entidades governamentais ou de caráter público, portanto, 

não seria razoável imputar a Impetrada algo que não está mais em sua 

alçada.

Como pode se aferir, esse é o entendimento do Tribunal de Justiça de São 

Paulo:

HABEAS DATA – SERASA - Pretensão da impetrante de acesso ao seu 

histórico mantido pelo impetrado nos últimos cinco anos - Falta de 

interesse-adequação - Inexistência de restrições atuais - Remédio 

constitucional que se presta apenas ao conhecimento de informações 

existentes e atuais, ou para sua retificação - Recurso desprovido. (TJSP; 

Apelação 4006226-12.2013.8.26.0320; Relator (a): Alcides Leopoldo e 

Silva Júnior; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira 

- 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2015; Data de Registro: 

15/09/2015). [Destaquei]

Analisando, ainda, as informações colacionadas pela Impetrada, no que 

tange os débitos atuais do Impetrante, não há registro do débito aludido na 

exordial, este que ensejou a Impetração do presente habeas data, 

contudo, como o presente remédio constitucional se limita ao disposto nos 

artigos citados alhures, deixo de divagar sobre essa questão.

 Posto isso, Denego a Ordem pleiteada, com amparo nos artigos 5º, a, da 

Constituição Federal e 7º, I, da Lei nº. 9.507; deixo, contudo, de condenar 

o Impetrante em custas processuais, conforme preconiza o artigo 21, da 

Lei nº. 9.507, bem como nos honorários advocatícios, utilizando por 

analogia a Súmula nº. 105, do Superior Tribunal de Justiça.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2017.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 142527 Nr: 27161-74.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEOMAR FABRIS, ANDREA REGINA 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, DANIELY RODRIGUES DE 

CASTRO - OAB:24422 - O, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NYLTER APARECIDA 
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FERREIRA FABRIS - OAB:10645-B

 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.: 238258 Nr: 7212-59.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MARIA AVELINO RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACILDO SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 374355 Nr: 10565-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE FIGUEREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 7º SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL DE 

IMÓVEIS DA COMARCA DE CUIABÁ, CÁRITA BATISTA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE MELLO 

CERQUEIRA MAZZER - OAB:19.676, HUMBERTO A. DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10168/MT, FABIANA APARECIDA DE PINHO 

QUINTELA - OAB:7471, LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - 

OAB:6842

 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.: 867451 Nr: 7510-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:OAB 13.121A

 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.: 1128416 Nr: 22359-76.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZELENE AUGUSTA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-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.: 717376 Nr: 11164-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONASSINA E BONASSINA LTDA, ROSMERI 

TERESINHA BONASSINA, MARIO JOSE BONASSINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ANTONI PACHECO, G.A. 

PACHECO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156, ANDERSON ROSA FERREIRA ZELASKI - OAB:14156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro, por ora o pedido de fl.97, vez que nos termos do art. 517 do 

NCPC, somente depois de esgotado o prazo de pagamento voluntário da 

dívida (art. 523, NCPC) que será expedido certidão de crédito. Assim, 

intime-se a parte autora para emendar o pedido retro, dando início ao 

cumprimento de sentença, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo supracitado, nada sendo requerido arquive-se o feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 392796 Nr: 28228-64.2009.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROVILSON RODAS PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:12701-B/MT

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 176/182) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se o executado, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 354265 Nr: 24706-63.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES 

CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODIMO MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVERTON DA SILVA 

EMILIANO SCHORRO - OAB:MT - 10095

 Dê-se vista ao advogado da autora pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Após, nada sendo requerido arquive-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 954181 Nr: 2158-97.2015.811.0041

 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: GONÇALO DELFINO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA - 

OAB:16691/A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

 Diante dos depósitos dos honorários periciais, anunciado às fls. 145 e 

154, segue anexo extrato da conta vinculado ao processo, cumpra-se na 
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íntegra da decisão de fls. 127/126, procedendo a intimação do perito 

judicial nomeado para início da perícia.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1086990 Nr: 4728-22.2016.811.0041

 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: SEBASTIANA OLGA DE OLIVEIRA, JULIETA CLEONICE 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY 

SANTANA - OAB:19.555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Visto.

 Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

 Intime-se o executado, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de 

honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 58128 Nr: 13311-21.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRO SOLO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA 

MIGUÉIS - OAB:6974-MT, ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a parte autora, devidamente intimada, não se 

manifestou, intime-se ela pessoalmente (Carta AR-MP), bem como por seu 

advogado (via Dje), para dar prosseguimento no feito, no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção da ação (art. 485, § 1º do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1088827 Nr: 5612-51.2016.811.0041

 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: ROSALINA CANDIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CAMARGO DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:19.125/ OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1088827

 Visto.

 Intime-se a autora para impugnar a defesa de fl. 142, no prazo de quinze 

dias.

E, visando ao saneamento e organização do processo, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, 

no prazo de cinco dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 de agosto de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 928067 Nr: 48262-84.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DOMINGOS LUCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MENDES CURVO 

GUGELMIN - OAB:17.484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 Visto.

 Defiro o pedido de fls. 212/213, expeça-se alvará conforme requerido, e 

com respectivos rendimentos.

 Após, arquive-se o processo, mediante as baixas e anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 319400 Nr: 21742-34.2007.811.0041

 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: MARLENE BARBOSA STOPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICROBENS ADM. E COM. DE SERVIÇOS 

LTDA, ALESSANDRO ALVARENGA DO ESPIRITO SANTO, ANDERSON 

JOSE DA SILVA, BANCO ABN AMRO REAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4.428, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - OAB:11.640, CARLOS 

EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, DAUTO BARBOSA 

CASTRO PASSARE - OAB:OAB/MT 6.199, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Visto.

 Sobre a petição de fls. 168/169, intime-se o Banco ABN (Santander) para 

se manifestar, no prazo de cinco dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 60014 Nr: 11276-59.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - 

OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: John Lennon Gomes 

Guimaraes - OAB:16244-E, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9552/MT

 Visto.

 Defiro o pedido de fl. 397, expeça-se alvará em favor da Gramarca, para 

levantamento integral do bloqueio de fl. 386, inclusive com seus 

rendimentos.

 Após, arquive-se o processo, mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 823582 Nr: 29674-63.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINHA SOARES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO LUÍS OLIVEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:13.374/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Visto.

Diante do pagamento das custas e despesas processuais, às fls. 

196/199, dentro do prazo da intimação de fl. 188, proceda-se a baixa do 

protesto de fl. 200, conforme já determinado pelo Eg. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso às fls. 203/v e 205-v.

Cumprida a determinação supracitada, certifique-se e arquive-se os autos 

com as devidas anotações.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 744331 Nr: 41366-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METAL DESIGN COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO VICTOR FREESZ, CLAUDIA DE 

MELLO ARAUJO FREESZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Expeça-se certidão de crédito como determinando à fl. 107, para fins de 

averbação no registro de imóvel.

No mais, intime-se o exequente para se manifestar sobre pedido de fl. 111, 

no prazo de 5 (cinco) dias, dando prosseguimento no feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1129591 Nr: 22860-30.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRADEAGRO COMÉRCIO AGRÍCOLA 

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, EDSON EMILIO SPAGNOLLO - OAB:38105/PR, OTAVIO 

ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:21556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CARVALHO COELHO 

(DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:DEFENSORA PÚB.

 Vistos.

 Visando ao saneamento e organização do processo, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 764707 Nr: 17362-89.2012.811.0041

 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: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA., AUTO 

SUECO CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.322/MT, Lucimar A. Karasiaki - OAB:6448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bettânia Maria Gomes 

Pedroso - OAB:6.522/MT, CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - 

OAB:21295/PR, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE - 

OAB:17998/OAB-MT

 Visto.

Considerando que a peça a ser periciada não foi apresentada ao perito, 

conforme anunciado à fl. 468, intime-se o perito judicial para proceder a 

realização da perícia indireta, devendo apresentar o laudo pericial no 

prazo determinado na decisão de fl. 398.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 453160 Nr: 25118-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA DE FARIAS RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa promovida por Disal 

Administradora de Consórcio Ltda. em desfavor de Joelma de Farias Rigo, 

onde houve pedido de desistência da ação formulado pelo exequente à fl. 

118.

Assim, considerando que não houve a citação dos réus HOMOLOGO por 

sentença a desistência da presente ação e, em consequência, julgo 

extinto o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do NCPC.

 Proceda-se a baixa do arresto de fl. 79. Expeça-se o necessário.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, após as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1108526 Nr: 14116-46.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGDS, EDILAINE GOURETH CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACO MELQUIADES DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELI SUZAMAR DO 

NASCIMENTO EICKHOFF - OAB:23.782/0/MT, MARCIA CRISANTO DE 

SOUZA GOMES - OAB:13.870/MT

 Vistos.

 Indefiro o pedido de fl. 82, para remessa do processo para Defensoria 

Pública. Pretendendo o réu a defesa por tal instituição, compete-lhe a 

diligência junto ao mesmo.

 Assim, intime-se o réu, pessoalmente, para regularizar a representação 

processual, no prazo de quinze dias, sob pena de o processo correr a 

sua revelia, art. 76, §1º, II, NCPC.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 765177 Nr: 17868-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO ALEXANDRINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DE ARRUDA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BATISTA DE ARAÚJO 

NETTO - OAB:136.474/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intime-se a autora, pessoalmente, para dar prosseguimento no feito como 

determinado à fl. 88, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do art. 485, § 1º do NCPC.

Cumpra-se
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 35901 Nr: 12981-24.2001.811.0041

 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: BENEDITO ANTONIO FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos.

 Analisando a petição de fls. 538/539 e o site do STJ, observa-se que 

realmente ainda falta ser julgado o Recurso AREsp n. 516722/MT pelo STJ. 

Ademais, a juntada de fls. 544/546 não se refere a este feito, vez que 

possuem partes estranhas à lide.

 Desse modo, diante da ausência de trânsito em julgado, remeta-se o 

processo para o TJMT, com urgência.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 934367 Nr: 51628-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO GARGAGLIONE PÓVOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENINE POVOAS DE ABREU - 

OAB:17.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Visto.

 Diante da satisfação da obrigação, julgo extinta esta fase de cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

 Custas, se houver, pelo executado.

 Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará em favor do 

exequente, para levantamento de toda quantia disponível nos autos, e 

pagas as custas, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1110715 Nr: 14950-49.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO OVIDIO TINGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:OAB/MT 16.247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos.

 No tocante ao pedido do réu de fls. 130/137, diferente do alegado, o 

mesmo já foi apreciado e indeferido à fl. 129.

 No mais, cumpra-se a decisão de fls. 128/129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1119320 Nr: 18429-50.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMIRA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7.725/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

 Vistos.

 Sobre a petição do réu de fls. 152/165, intime-se a parte autora para se 

manifestar, no prazo de cinco dias.

 E diante da comprovação do pagamento dos honorários periciais (fls. 

170/172), intime-se o perito para dar início aos trabalhos, do qual deverão 

ser cientificadas as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 908717 Nr: 35988-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR RODRIGUES CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO - OAB:7.601 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos.

A executada efetuou o pagamento voluntário à fl. 124, no valor de R$ 

7.164,91 (sete mil cento e sessenta e quatro reais e noventa e um 

centavos).

A exequente se manifesta à fl. 131/132, afirmando que o valor da 

condenação é de R$ 9.307,18 (nove mil trezentos e sete reais e dezenove 

centavos), postulando pelo prosseguimento da execução do saldo 

remanescente de R$ 2.142,27 (dois mil cento e quarenta e dois reais e 

vinte e sete centavos) e pelo levantamento do valor incontroverso 

depositado nos autos.

Decido.

 Observa-se do cálculo de fl. 133 que a exequente corrigiu o valor da 

condenação até a data de 08.03.2018, quando na verdade deveria o 

débito ter sido corrigido até da data do pagamento voluntário realizado em 

26.02.2018.

 Assim considerando a data do depósito de 26.02.2018, anexo I, está de 

acordo com o julgado nos autos, tendo como termo inicial da correção 

monetária o arbitramento da sentença que fixou o dano moral (25.07.2017) 

e dos juros moratórios a partir do evento danoso (14.02.2010), honorários 

advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, não havendo que se 

falar em saldo renascente. Desta forma indefiro o pedido de fls. 131/133.

No mais, diante da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 513 e 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado e em consonância com o Provimento n. 

68/2018 do CNJ, decorrido dois dias úteis do esgotamento do prazo sem 

manifestação ou recurso das partes, certifique-se e expeça-se em favor 

exequente para levantamento de toda quantia remanescente, na conta 

indicada á fl. 132.

Após, arquive-se os autos com as devidas anotações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 720934 Nr: 16403-55.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE ANGELICA DE OLIVEIRA RAMOS, FAGR, 

ESPÓLIO DE VALDIR GONÇALVES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO PAROLIN - 

OAB:8.023/MT, JOSÉ ANTÔNIO PAROLIN - OAB:8023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6524B

 Código 720934

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 485/491), proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 
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por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Agosto de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 706863 Nr: 758-87.2011.811.0041

 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: VAGNER GIGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ÁGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 Código 706863

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 313/318), proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Agosto de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 737819 Nr: 34340-78.2011.811.0041

 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: MARCOS DA SILVA NELSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Código 737819

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 503/506), proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de Agosto de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 243518 Nr: 12054-82.2006.811.0041

 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: ESPÓLIO DE ABEL JOSÉ DE SOUZA, ZILDA DE 

OLIVEIRA SOUZA, SERGIO DE OLIVEIRA SOUZA, SELMO DE OLIVEIRA 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2.371/MT, WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:10201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8.058/MT, SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA - 

OAB:11812

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 399/402), assim procedam-se 

as alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a parte devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC).

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 16 de agosto de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 913772 Nr: 39326-70.2014.811.0041

 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: JORGE ANTONIO PEREZ PROSPERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANFRIGO SÃO BENTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA S. 

FILHO - OAB:13.685 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE 

BARROS CORRÊA - OAB:14.271

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Indenização 

Por Danos Morais e Materiais promovida por Jorge Antonio Perez Prosperi 

em desfavor de Panfrigo São Bento Ltda – ME.Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, com 

fundamento no artigo 85, §§ 2º e 6º do Novo Código de Processo Civil. 

Todavia, considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita o 

pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 16 de agosto de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 918111 Nr: 42155-24.2014.811.0041

 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: MM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Perdas e Danos com 

pedido liminar promovida por MM Equipamentos de Informática Ltda-ME em 

desfavor de Claro S/A, para declarar inexistente os débitos gerados a 

partir de 16.10.2013 e do que deu ensejo à inscrição no órgão de restrição 

ao crédito (fl.98) e confirmar a liminar deferida às fls. 120/121.Condeno a 

ré a indenizar os danos morais experimentados pela autora que fixo em R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do 

arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso. Considerando que a parte ré ensejou a 

propositura da presente demanda, tendo a parte autora recorrido ao 

Judiciário para ver resguardado o seu direito, cabível a aplicação do 

principio da causalidade, para condenar a requerida ao pagamento integral 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, § 2º Novo Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em jugado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de agosto de 2018.SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito
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11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004101-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO MARTINS DE SOUZA (AUTOR)

MARIA MARLENE GOMES (AUTOR)

NEIDE DE BRITO PEREIRA (AUTOR)

ADILSON DA SILVA MORAES (AUTOR)

JOCINEY DOMINGAS DA CRUZ (AUTOR)

JOSYNEIDE PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

ANDERSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

BONIFACIA LIMA DE CAMPOS (AUTOR)

ARILCE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ (AUTOR)

LUIS JORGE CARVALHO DA CRUZ (AUTOR)

ANTONIO FRANCELINO MARCONDES (AUTOR)

MARIA DO SOCORRO NORONHA RODRIGUES (AUTOR)

IZABEL MARIA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775 (ADVOGADO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº. 1004101-30.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a 

parte requerente para se manifestar quanto a certidão ID 13547783, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito Ofício nº 50/2018 Cuiabá, 12 

de junho de 2018. A Sua Excelência o Senhor Desembargador Dirceu dos 

Santos DD. Relator do Agravo de Instrumento nº 1005454-34/2018 – 

Capital Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso Cuiabá - MT 

Assunto: Informações Senhor Desembargador Relator, Reportando-me a 

solicitação de Vossa Excelência, informo a V. Exa. que trata-se de Ação 

Ordinária de Responsabilidade Obrigacional ajuizada por Izabel Maria da 

Costa e Outros em desfavor de Sul América Companhia Nacional de 

Seguros e Outros. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019520-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BASICA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT0007453A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FEB COMERCIO DE PETROLEO LTDA (RÉU)

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (RÉU)

GAIVOTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (RÉU)

POSTO LEBLON LTDA (RÉU)

MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA (RÉU)

RENASCENCA AUTO POSTO LTDA (RÉU)

ERIVONALDO LIRA DA SILVA - EPP (RÉU)

POSTO N D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (RÉU)

TICO-TICO POSTO DE SERVICOS LTDA (RÉU)

AUTO POSTO CANELA LTDA (RÉU)

CASCA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME (RÉU)

LEBLON - COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 

(RÉU)

R.R.P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019520-27.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostado no ID nº 12220480, 

12220503 e 12220521, nos termos do art. 437, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018531-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TELAREDO PAGLIARINI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANALADY CARNEIRO DA SILVA OAB - MT9840/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL MELLO BURNIER (EXECUTADO)

FELIPE MATHEUS BURNIER GARCIA (EXECUTADO)

LUCIANA CARMO MELLO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010254-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. F. (AUTOR)

FABIANE DAMKE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010254-16.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória por 

Danos Extrapatrimoniais e Materiais ajuizada por Maria Vitória Damke 

Freitas representada por Fabiane Damke em desfavor de Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico. A tutela de urgência foi deferida por meio 

da decisão de Id nº 5861334, sendo determinado que a requerida, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize/custeie a realização do 

tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, curativo a vácuo, bem como 

autorize o sistema home care, conforme indicações e solicitações 

médicas, autorizando os procedimentos prescritos durante o 

restabelecimento do quadro clínico da autora, com os insumos 

necessários. Devidamente citada (Id nº 6153984), a requerida Unimed 

Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico apresentou contestação no Id nº 

7235297. Realizada a audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera 

(Id nº 9233192). A requerida Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de 

Trabalho Médico apresentou contestação por meio do Id nº 9435941. A 

parte autora peticionou requerendo a transferência da menor para um 

centro disciplinar em Curitiba/PR ou São Paulo/SP para a continuidade do 

tratamento, todavia, diante da ausência de negativa do plano de saúde, foi 

determinada a intimação da requerida para manifestar-se a respeito do 

pedido (Id nº 9976365). A parte autora se manifestou no Id nº 9980272, 
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requerendo a juntada de comprovante de depósito judicial, informando a 

cobrança abusiva realizada pela requerida. A requerida Unimed Vale do 

Sepotuba se manifestou no Id nº 10024445, informando o cumprimento da 

liminar, não ocorrendo negativa quanto ao pedido de transferência, bem 

como requereu o desentranhamento da petição que informa o depósito 

judicial, tendo em vista que não faz parte do objeto em discussão nos 

autos. Por sua vez, a requerida Unimed Cuiabá informou o cumprimento de 

todos os termos deferidos na tutela de urgência. A autora acostou aos 

autos inúmeros depósitos judiciais mensais, bem como reiterou diversos 

documentos informando o descumprimento da tutela de urgência. A 

decisão de Id nº 12022424 relatou que, apesar de a parte autora informar 

o descumprimento reiterado da tutela de urgência, observou-se que as 

requeridas estariam cumprindo o determinado pelo juízo, todavia, a 

autorização para os procedimentos não ocorreria de forma imediata, 

sendo necessária a observância das formalidades de cada procedimento 

solicitado. Foi determinada a intimação da parte requerida para se 

manifestar a respeito do novo pedido de descumprimento da medida, bem 

como para se manifestar a respeito dos documentos acostados pela parte 

autora. A requerida informou o cumprimento da liminar e o inadimplemento 

da autora. A parte autora se manifestou no Id nº 14385002, relatando a 

negativa na autorização de consulta médica, requerendo o reforço da 

tutela de urgência deferida e o reconhecimento dos depósitos judiciais das 

mensalidades. Vieram os autos conclusos. Verifica-se que as requeridas 

cumpriram a tutela de urgência deferida no Id nº 5861334, todavia, em 

razão do inadimplemento da autora, houve a negativa para a realização de 

consulta médica. Por meio da petição inicial indexada no Id nº 5857522, 

observa-se que o pedido da ação recai tão somente quanto a obrigação 

de fazer a autorização do procedimento médico necessário e, no mérito, a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados à autora. Dispõe o art. 329, do Código de Processo Civil: 

Art. 329. O autor poderá: I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a 

causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II – até o 

saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, 

com o consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a 

possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, 

facultado o requerimento de prova suplementar. A parte autora, após a 

citação e apresentação de contestação da parte requerida, apresentou 

petição requerendo o depósito judicial da mensalidade do plano de saúde, 

tendo em vista sua discordância com o valor cobrado. Em que pese à 

petição apresentada, não houve o aditamento do pedido e da causa de 

pedir, sem a apresentação de provas necessárias, para justificar a 

inclusão do pedido na discussão do feito e intimação das requeridas para 

a garantia do contraditório. É indiscutível a urgência na continuidade do 

tratamento, todavia, não há como se determinar que a parte requerida 

proceda ao integral fornecimento do tratamento, uma vez que o plano de 

saúde não pode ficar vinculado ao cumprimento de ordens judiciais diante 

do inadimplemento da parte autora. Dessa forma, considerando a 

inobservância das formalidades necessárias para o aditamento do pedido 

e da causa de pedir, nos termos do art. 329, do Código de Processo Civil e 

tendo em vista que a irresignação quanto aos valores cobrados na 

mensalidade do plano de saúde não é objeto de discussão no feito, 

indefiro o pedido de reconhecimento de adimplemento das mensalidades 

determino o levantamento dos valores depositados judicialmente. Indefiro, 

nesse momento processual, o pedido de autorização para a realização de 

consulta, facultando a parte autora comprovar nos autos a situação de 

adimplemento perante a operadora de plano de saúde, ora requerida, 

podendo efetuar novo pedido. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, informar os dados bancários para a expedição de alvará 

para o levantamento dos valores depositados judicialmente. Em que pese à 

parte autora ter solicitado a realização de audiência de instrução e 

julgamento e a fim de se evitar futuras nulidades, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar as contestações 

apresentadas. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019813-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELLA CORREA COSTA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1022016-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SOARES DE ARRUDA FILHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022016-92.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento ajuizada por 

Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. em desfavor de Luiz 

Soares de Arruda Filho (Premiatto). Diante da análise dos documentos 

anexados ao processo, verifica-se que não houve a comprovação do 

recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte 

autora para recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias 

devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. 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: 1020757-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020757-62.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por Itaú Seguros 

de Autos e Residência S/A em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Diante da análise dos documentos anexados 

ao processo, verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento 

das custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora para 

recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente 

paga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. 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: 1010173-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE PAIVA DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025106-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025106-11.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por Bradesco 

Auto/RE Companhia de Seguros em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Diante da análise dos documentos anexados 

ao processo, verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento 

das custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora para 

recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente 

paga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004891 Nr: 25486-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORÉCIO MENDES DE BRITO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUBOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, JOANA APARECIDA COLETI, MARIO 

JOEL MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - OAB:5205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007 e item 1232 da 

CNGC, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação 

do Advogado da Parte requerente para providenciar a distribuição e 

cumprimento de carta precatória, uma vez que, não é processo com 

justiça gratuita.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1042321 Nr: 42651-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO DE SOUZA FILES

 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 da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976537 Nr: 12418-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR LUIZ GEIER DEFANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIRONDON/ NPJ - NÚCLEO DE 

PROCEDIMENTO JURIDICO - OAB:

 Vistos, etc.

Determino o desentranhamento da petição de fls. 61/63 e a sua correta 

distribuição, tendo em vista se tratar de embargos à execução.

Defiro o pedido de fls. 68 e determino a realização de penhora on line no 

valor de R$ 42.103,28 (quarenta e dois mil cento e três reais e vinte e oito 

centavos) das contas bancárias da parte executada Itamar Luiz Geier 

Defante (CPF nº 941.438.031-00) para que se efetive o bloqueio de contas 

por meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito 

exequendo, conforme planilha de calculo atualizada à fls. 66-verso/68, 

tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977218 Nr: 12712-91.2015.811.0041

 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: JOAO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-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. 146/151 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976537 Nr: 12418-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR LUIZ GEIER DEFANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B, UNIRONDON/ NPJ - NÚCLEO DE 

PROCEDIMENTO JURIDICO - OAB:, VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado, da restrição de bens em seu nome via BACENJUD, para em 5 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1065378 Nr: 53361-98.2015.811.0041

 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: JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 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. 153/158 protocolada pela parte requerida 
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referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 972904 Nr: 10635-12.2015.811.0041

 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: PATRÍCIA MARIA BRITO DE LIMA, CLEIDE IMÓVEIS LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MT 22842/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1054833 Nr: 48694-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILZE CESAR DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls.111/114, uma vez que a decisão 

não foi publicada para os patronos da requerida, assim faço o cadastro do 

mesmo e encaminho a republicação nos termos da decisão abaixo 

transcrita:"(...)Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

da Ação De Cobrança Do Seguro Obrigatório DPVAT movida por Joilze 

Cesar de Campos em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil e 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial da mão 

esquerda, corrigido monetariamente data do sinistro (25/09/2015) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1119274 Nr: 18403-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR GROTO, ADEVAIR GROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21.460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciane Oliveira Lourenço 

- OAB:24.024

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Execução proposta por Adevair Groto em face de S. 

E. Comércio de Medicamentos e Perfumaria Eireli.

As partes formularam acordo conforme fls. 26-verso, ratificada pela 

petição de fls. 40, requerendo a homologação do mesmo e também a sua 

extinção.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 26-verso, via do qual 

compuseram para colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019077-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA LINA DE BRITTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o recurso de apelação de ID 13971354. 

Ainda, procedo à intimação da parte requerida para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o recurso de apelação de ID 14221021. 

Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028215-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que a Contestação de id. 13161920 foi 

apresentada tempestivamente. Ato contínuo, procedo a intimação da parte 

autora para impugnar a Contestação no prazo legal. Cuiabá-MT, 17 de 

agosto de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005157-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO VIEIRA ROSSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA OAB - MT17858/O (ADVOGADO)
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Certidão de tempestividade e Intimação Certifico e dou fé que os Embargos 

de Declaração de id. 13161920 foram apresentados tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte requerida para contrarrazoar no 

prazo legal. Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71724 Nr: 10471-09.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ ALBERTO VIEIRA DE 

AGUIAR, BELINDA NUNES DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE TADEU DE SANTANA - 

OAB:32200/SP, MARIO AUGUSTO COUTO ROCHA - OAB:50551/SP, 

PEDRO PAULO PENNA TRINDADE - OAB:37292/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A, CNPJ: 

60942638000173. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da decisão proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Junte-se a devolução do AR que se 

encontra na capa dos autos e, em seguida proceda-se a intimação do 

Banco via edital por DJE, para cumprir os atos em 05 dias, sob pena de 

extinção.Transcorrido, certificado, ante a desídia do exequente quanto ao 

andamento do presente feito, haja vista que foi intimado pessoalmente 

para apresentar demonstrativo de débito atualizado, readequando o 

contrato de fls. 11 ao fixado por este Juízo, bem como dizer se tem 

interesse no imóvel ofertado às fls. 25/26, mas não cumpriu, e sabendo-se 

que “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende 

de requerimento do réu (Súmula 240 STJ – RSTJ 144/75)” intimo os 

executados, via DJE, para que manifestem seu interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias.Saliento que, em caso de 

silêncio, caracterizar-se-á concordância tácita.Empós, conclusos para 

deliberações. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 16 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 74385 Nr: 7495-29.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELINO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZANIA MARQUES VILELA 

- OAB:5.177B

 Vistos, etc.

Não conheço da questão de ordem tendo em vista a norma legal quanto ao 

ingresso de novo advogado nos autos, não obedecida pelo Banco do 

Brasil na quase totalidade dos autos em que é parte.

Vislumbra-se de que o Banco foi intimado para trazer o cálculo atualizado 

da dívida, no entanto, quedou-se inerte, assim, antes de analisar o pleito 

de fls. 123, intimo o exequente para que cumpra seu mister quanto a 

evolução do dívida, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por falta de 

interesse no prosseguimento do feito.

Consigno que ante a juntada do A.R de fls.117 é desnecessário o envio de 

nova correspondência/intimação.

Em caso de silêncio, venham-me os autos conclusos para extinção, 

observando que o descumprimento do ato acima com pedido diverso, que 

não tenha o condão de solucionar a pendência, será tido como motivo 

para aplicação da multa do artigo 77, IV do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 706374 Nr: 506-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA CREDITO EMPRESARIOS, 

MICROEMPRESARIOS DA BAIXADA CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a solicitação de fls. 211/212, procedo a intimação da Instituição 

Financeira para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer qual a certidão, 

bem como, quais informações a mesma deve conter, a fim de que este 

juízo possa analisar a viabilidade de confeccção de qualquer documento, 

sob pena de não o fazendo, os autos retornarem ao Arquivo deste Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1282769 Nr: 2560-76.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMUM LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/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.: 839325 Nr: 43856-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMUM LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada do A. R constante da capa dos autos.

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 
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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.: 997557 Nr: 22437-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE COELHO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / 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.: 1171862 Nr: 40937-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCUDERIA VEÍCULOS LTDA - ME, MARCOS VINICIUS 

DO AMARAL FROES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de embargos à execução oposta por SCUDERIA 

VEÍCULOS LTDA – ME e outro em face de BANCO BRADESCARD S/A, 

todos qualificados nos autos.

O embargante requereu o efeito suspensivo, todavia, aduziu que o bem 

penhorado nos autos da execução pertence a terceiro estranho à lide (fls. 

16).

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

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.: 1138248 Nr: 26665-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCUDERIA VEÍCULOS LTDA - ME, MARCOS 

VINICIUS DO AMARAL FROES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687/MT, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990 MT

 Vistos, etc.

Não obstante ao pleito de fls. 33/34, o executado informou os autos dos 

embargos (em apenso) que o imóvel penhorado às fls. 28 e avaliado às 

fls. 30 pertence a terceiro estranho à lide, assim, por ser medida que cabe 

à parte interessada, intimo o Banco para que traga aos autos a matrícula 

atualizada do imóvel descrito às fls. 28 – Matrícula nº 46.153, no prazo de 

15 dias, sob pena de cancelamento da penhora (desistência do bem 

imóvel) e posterior realização de Bacenjud, se for o caso.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 140591 Nr: 24985-25.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI SERGIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volkswagen Serviços S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANA CECÍLIA DE CASTRO 

BENATTO FERREIRA - OAB:4976, TEREZA FURMAM ALVES DE SOUZA 

- OAB:3363-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 Vistos, etc.

Ante aos questionamentos de fls. 560/584, intime-se o Sr. Perito (por meio 

de contato telefônico) para que responda no prazo de 15 dias.

Em seguida, intimem-se as partes para manifestação, em igual prazo.

Tudo cumprido, conclusos para homologação e expedição do Alvará 

judicial quanto à perícia (dados – fls. 526).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1047386 Nr: 45096-10.2015.811.0041

 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): GISLAYNNE REGINA RODRIGUES GUIMARÃES

 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 o veículo por 

meio do Sistema Renajud de fls. 44 (extrato em anexo).Ademais, defiro o 

pleito de fls. 81 procedendo a pesquisa de endereços por meio do Sistema 

Infojud, ocasião em que obtive o mesmo endereço da exordial diligenciado 

sem êxito (extrato em anexo)(...)CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do 

decreto nº. 911/69(...)Denota-se ainda, que a executada se encontra em 

lugar incerto e não sabido. Assim, dispõe o artigo 256 do CPC:“A citação 

por edital será feita:I - quando desconhecido ou incerto o citando(...) Deste 

modo, expeça-se o regular edital de citação com prazo de 20 dias, para 

que a executada pague o débito em 03 (três) dias, sob as penas da 

lei(...)Após, intime-se a exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar a 

sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação(...)Desde 

já, indefiro possível pedido de citação via correio(...)No mais, apesar de 

não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens da devedora 
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passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de 

pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito 

dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, 

com a consequente satisfação do crédito.De fato, vislumbro dos autos a 

viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens da executada 

passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à 

pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de 

serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de 

direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de 

silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, 

para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1061452 Nr: 51621-08.2015.811.0041

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA DA SILVEIRA RAMALHO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/MT, RODOLFO BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:21452/MT

 Vistos etc...

Verifica-se dos autos que as partes entabularam acordo para quitação 

integral do contrato às fls. 62/63, ressaltando que a causídica da 

requerida foi quem assinou o acordo, pugnando pela extinção do presente 

feito.

Após isto, a requerida compareceu às fls. 64/66 com alegações acerca da 

validade da procuração outorgada à Dra. Flavia Silva (assinante do 

acordo), além de aparente simulação na venda do veículo de seu 

ex-convivente para seu irmão, porém, as arguições foram sanadas na 

petição de fls. 103/105, onde a requerida reconhece a validade do acordo 

de fls. 62/63 pleiteando pela extinção do feito.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, IV do NCPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, “I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido;”

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO EXTINTA 

esta Ação de Busca e Apreensão, o que faço com amparo legal no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Ante a renúncia ao prazo recursal, 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.: 68859 Nr: 769-44.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTÔNIO GONTIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:341167/SP, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº 32425/2018, datado de 18/01/2018) concernente em substabelecimento 

do Fundo exequente.

Procedo à inclusão dos novos patronos do exequente no sistema Apolo, 

contudo, ante a cessão deferida às fls. 201, é evidente que o pleito 

sobejou prejudicado.

Desta feita, considerando a admoestação de fls.242, aplico a multa de 

20% do valor da causa em favor do Estado.

Ademais, nos termos do pleito de fls. 245, CONCEDO o prazo de 15 dias 

para cumprir o disposto às fls.242 e que comprove a titularidade do imóvel 

penhorado às fls. 52, sob pena de extinção e baixa da penhora.

Em caso de silêncio, venham-me os autos conclusos para extinção, haja 

vista o A. R de fls. 252.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 764976 Nr: 17652-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APÍDIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

EDEMIR PASSOS AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada 

por BANCO BRADESCO S/A em face de APÍDIA DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA e EDEMIR PASSOS AMORIM.A presente ação foi 

ajuizada em 24/05/2012, sendo que após diversas diligências negativas no 

sentido de citar os executados, às fls. 73 juntou-se o Ofício nº 141/2017 

da 4º Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT comunicando a 

decretação de falência da empresa devedora.Assim, às fls. 85 o 

exequente foi intimado para se manifestar acerca dos termos do ofício, 

ressaltando que o crédito oriundo deste feito encontrava-sehabilitado no 

juízo universal, contudo, quedou-se inerte.Pois bem.É evidente que a 

finalidade da recuperação judicial é que a Empresa promova a sua 

reorganização e obtenha o fôlego necessário para se reerguer, todavia, 

ao ver deste Magistrado, se a presente ação (execução) continuasse 

neste Juízo Especializado, a devedora poderia ver frustrado o objetivo da 

recuperação judicial (em trâmite no Juízo Universal), em prejuízo, em última 

análise, da comunhão dos credores.Ademais, considerando-se que o 

colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento 

jurisprudencial no sentido de que compete ao Juízo universal da 

recuperação judicial/falimentar decidir sobre atos executivos ou 

constritivos dos bens de sociedade em recuperação e/ou falência e, com 

o fito de evitar eventuais tumultos e confusão processual a declinação da 

competência é a medida que se impõe(...)Posto isso, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito, determinando a 

remessa dos autos, com as nossas homenagens, ao nobre Juízo da 4ª 

Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias neste Juízo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 709999 Nr: 2915-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANDRÉ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:

 Vistos, etc.

 Ante o teor da certidão de fls. 160, insta consignar que, “(...) Nas ações 

de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento 

mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado com o 

valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na 

contratação, SERÁ DIREITO DO ARRENDATÁRIO RECEBER A DIFERENÇA, 

cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras 

despesas ou encargos contratuais (...)”, ou seja, deve o somatório 

encontrado entre o valor pago a título de valor residual garantido e a 

quantia obtida na venda em leilão (fls. 150 vº), se superior à soma do VRG 

contratado ser devolvida ao requerido MARCOS ANDRÉ DE CARVALHO.

Desta feita, devolvam-se os autos à Contadoria nos termos da decisão de 

fls. 158.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 972156 Nr: 10321-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.887-A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - OAB:24102, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Defiro parcialmente o pleito de fls. 75 procedendo a pesquisa 

do atual endereço do requerido por meio do sistema Infojud, ocasião em 

que não obtive êxito (extrato em anexo)(...)CONVERTO ESTA AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no 

artigo 4º do decreto nº. 911/69(...)Denota-se ainda, que o executado se 

encontra em lugar incerto e não sabido. Assim, dispõe o artigo 256 do 

CPC:“A citação por edital será feita:I - quando desconhecido ou incerto o 

citando;(...) Deste modo, expeça-se o regular edital de citação com prazo 

de 20 dias, para que o executado pague o débito em 03 (três) dias, sob as 

penas da lei(...)Após, intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo(...)Desde já, indefiro possível pedido de citação via correio, pois, 

apesar do artigo 247 do CPC não repetir claramente a regra da vedação 

da citação por correio nos processos de execução, ao ver deste Juízo 

Especializado a referida medida ainda é aplicável. Nesse sentido(...)No 

mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens do devedor passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito.De fato, vislumbro 

dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens 

do executado passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de 

serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de 

direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de 

silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, 

para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 93812 Nr: 4331-27.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO, BANCO DE CRÉDITO 

NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROIL PEDRO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: adriele rosangela - OAB:, 

ADRIELE ROSANGELA LEMES - OAB:17.253MT, FRANCISCO ANIS 

FAIAD - OAB:3.520/MT, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVI). Com efeito, intimo o exequente para 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. Decorrido o prazo sem 

manifestação, ante a inexistência de bens passíveis de penhora, 

ARQUIVEM-SE os autos com as formalidades de praxe. Sem prejuízo, 

INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para 

realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, 

portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer 

somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, 

DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S), sob aplicação 

da multa no montante de 20% do valor da causa em favor do Estado de 

Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 402303 Nr: 34130-95.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAGOA DAS CONCHAS AGROFLORESTAL 

LTDA, RODRIGO BRESSANI SPINELLI, CARLOS HENRIQUE RACHID DE 

ANDRADE, VANESSA ULRICH SPINELLI, MARINA BRESSANI SPINELLI 

MAIA DE ANDRADE, VIVIANE BRESSANI SPINELLI, UBIRATAN FRANCISCO 

VILELA SPINELLI, BEATRIZ HELENA BRESSANE SPINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT, WOLNEY LEITE DE LIMA - OAB:3550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA PALMIERI FERREIRA 

CORREA DA COSTA - OAB:8064, RODOLFO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:8064/MT

 Vistos, etc.

Ante a discordância quanto aos valores devidos nos autos (fls. 244/249 e 

250/174, nomeio o perito GERSON FANAIA PEREIRA, fone 3023-7223, 

e-mail fanaiar@terra.com.br, para que proceda a necessária aferição, 

intimando-o para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 dias.

Ademais, intimem-se as partes para que promovam ao pagamento dos 

honorários periciais (de 50% para cada parte), no prazo de 15 dias, sob 

pena de bloqueio on line.

Empós, tudo cumprido, retornem - me os autos conclusos para designação 

de data para o início dos trabalhos.

Sem prejuízo, intimo o banco para que se manifeste acerca dos 

documentos juntados às fls. 274/279.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 217969 Nr: 26682-13.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON.E CRED.MUTUO DOS MED. E 

PROF.DE SAUDE DE MT. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE NEUROPSIQUIATRIA DE CUIABÁ 

LTDA, MARCO ANTONIO PARISOTO DE MENDONÇA, SANDRA MARIA 

HASSE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ALMEIDA - 

OAB:208385/SP, GUILHERME DE ALMEIDA - OAB:9.819-A/MT, KATERI 

DEALTINA FELSKY DOS ANJOS - OAB:7640

 Vistos, etc.

 Em atenção ao teor da certidão de fls. 182vº, bem com ao requerimento 

do exequente de fls. 184, expeça-se Carta Precatória para a Comarca de 

Santo Antônio do Leverger/MT, com o prazo de 60 dias, com a finalidade 

de penhora e avaliação do bem descrito às fls. 165/166. Salientando que, 

o mandado deverá ser cumprido entre os meses de setembro e outubro 

por ser período de seca no pantanal, facilitando, assim, o deslocamento 

até a referida propriedade.

Ato contínuo, saliento que o envio da missiva se dará via Malote Digital, 

devendo, para tanto, o Banco exequente efetuar ao recolhimento das 

custas necessárias à distribuição (www.tjmt.jus.br), bem como 

comprovar o seu pagamento, no prazo de 15 dias.

Após, aguarde-se o retorno da missiva.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1106767 Nr: 13305-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA SANTOS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro parcialmente o pleito de fls. 67 procedendo a pesquisa do atual 

endereço da requerida por meio dos sistemas Infojud e Renajud, ocasião 

em que obtive êxito (extratos em anexo).

Outrossim, procedo a inserção de restrição sobre o bem por meio do 

sistema Renajud (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), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Após, expeça-se mandado de busca, apreensão e citação a ser cumprido 

nos endereços: Rua 02, Nº 01, Quadra 01 e Rua 03, Nº 260, Quadra 06, 

ambos no bairro Osmar Cabral, nesta cidade, ressaltando que o Oficial 

deve lavrar certidão circunstanciada de seus atos, inclusive informando 

se manteve contato com o requerido ou se interpelou a vizinhança para 

confirmar se a ré reside no endereço.

Saliento que em caso de diligências negativas, a ação será convertida em 

execução.

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.: 66029 Nr: 5827-57.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTOLATINA LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dariex Costa e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - OAB:10282, 

MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO A. G. QUEIRÓZ - 

DEFENSOR PÚBLICO. - OAB:DENFENSOR PUBL., ELIANETH GLÁUCIA 

DE OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVI). Com efeito, intimo o exequente para 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. Decorrido o prazo sem 

manifestação, ante a inexistência de bens passíveis de penhora, 

ARQUIVEM-SE os autos com as formalidades de praxe. 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.: 120252 Nr: 8640-81.2003.811.0041

 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): PRECIOSA COM. EXP. E IMP. DE PEDRAS 

PRECIOSAS LTDA, HICHAME DE SOUZA MOUZAYEK, LUANA DE SOUZA 

MOUZAYEK

 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:

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVI). Com efeito, intimo o exequente para 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. Outrossim, quanto ao pleito de fls. 

148 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, razão pela qual INDEFIRO tal pleito. 

Decorrido o prazo sem manifestação, ante a inexistência de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVEM-SE os autos com as formalidades de 

praxe. Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 358600 Nr: 28940-88.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALTINA DUARTE GOMES, LUIZ CARLOS 

DUARTE GOMES, FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA CRUZ SILVERIO - 

OAB:137.405 RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:379/MS, LEONARDO JOSÉ DE AQUINO - OAB:9.255, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17.497/MT

 PRIORIDADE - Art. 1.775, inciso I da C. N. G. C.

Vistos, etc.

Proceda-se à juntada do Malote Digital nº 81120183310390 constante da 

capa dos autos datado de 19/04/2018.

Não obstante a manifestação da exequente Maria às fls. 222/225, 

determino a remessa dos autos à contadoria do Juízo para atualização 

(fls. 152 – homologado às fls. 179/181).

Empós, com a juntada do cálculo, intimem-se as partes, inclusive, o Banco 

para pagar em 15 dias, sob pena de multa constante do art. 523 do Código 

de Processo Civil.

Em caso de silêncio, venham-me conclusos para bloqueio on-line.

Sem prejuízo, intimo a requerente Maria, por meio de sua patrona (via DJE) 

para que apresente os seus dados bancários no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1090265 Nr: 6232-63.2016.811.0041

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO CEZAR SANTOS CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE I S CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147, RENATA S. C. NAPURI - OAB:73.380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Por ora, indefiro o pleito de fls. 87, haja vista que o requerido possui 

endereço certo conforme certidão de fls. 47 (requerido estava viajando).

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).
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Após, expeça-se mandado de citação, a ser cumprido no endereço: Rua 

Curuja, Quadra 78, Nº 18, Bairro Cpa IV, Etapa 2, 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 109128 Nr: 23067-10.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRONIO FERREIRA FILHO - ME, IRACI 

VILELA FERREIRA, ESPÓLIO DE PEDRO FERREIRA FILHO, EVANDRO 

CARLOS VILELA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERMANO LEITE DE MELLO - 

OAB:7664, Germano Leite de Mello - OAB:7664-O/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por BANCO DO 

BRASIL S/A em face PETRÔNIO FERREIRA FILHO – ME, PEDRO FERREIRA 

FILHO E IRACI VILELA FERREIRA, todos qualificados.

Foi realizada a avaliação do bem penhorado às fls. 489vº, em seguida, o 

Banco requereu a designação de hasta pública (fls. 494).

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Intimo a parte executada da avaliação em comento.

INTIMO o Banco para que traga aos autos a matrícula atualizada do 

referido bem, no prazo de 15 dias e atualização do débito.

Após, tudo cumprido, venham-me os autos conclusos para 

encaminhamento do bem para hasta pública.

Caso o Banco exequente se mantenha silente, em atenção ao A.R de fls. 

482, retornem-me os autos conclusos para extinção nos termos da 

decisão de fls. 469.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 706954 Nr: 804-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA ESCOBAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447- SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394/SP, SEBASTIÃO MARTINS PEREIRA JUNIOR - OAB:104972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de reintegração de posse em fase de 

cumprimento de sentença.

A sentença foi exarada às fls. 87/88 julgando procedente a ação para 

confirmar a reintegração de posse, consolidando a posse plena do bem 

nas mãos do requerente, e condenando a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 3.300,00.

Às fls. 90 os causídicos da instituição financeira Ricardo, Flávio e Raphael 

Neves Costa pleitearam pelo bloqueio de ativos financeiros da executada 

para pagamento da verba honorária, porém, estes não possuem 

procuração.

Desta feita, intimo os referidos causídicos para, em 15 dias acostar aos 

autos instrumento procuratório que demonstre seus poderes para estar 

em juízo em nome da instituição financeira, sob pena de arquivamento do 

feito.

Em caso de silêncio, tratando-se de direito disponível, arquive-se a 

presente ação com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 769253 Nr: 22204-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A DUIM ME, MARCOS ANTÔNIO DUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVI). Com efeito, intimo o exequente para 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. Decorrido o prazo sem 

manifestação, ante a ausência de bens passíveis de serem penhorados, 

ante a evidente inexistência de bens, SUSPENDO o 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. No 

mais, aguarde-se o deslinde nos embargos em apenso. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 163022 Nr: 13385-70.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUDAMERIS ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE FERRETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÚBIA FERRETTI VALENTE - 

OAB:1839/RO

 Vistos, etc.

O Banco apresentou o cálculo de fls.228/230, porém não requereu o 

cumprimento de sentença, assim, 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 ARQUIVAMENTO.

Decorrido o prazo sem manifestação, tratando-se de direito disponível, 

ARQUIVEM-SE com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 744599 Nr: 41655-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS E MELO LTDA, WILLIAN BRAZ MELO 

DOS SANTOS, NOEMIR MELO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente intimo o exequente para manifestar quanto as pesquisas 

realizadas às fls.70/83, no prazo de 15 dias, indicando bens passíveis de 

penhora.

No mesmo prazo deverá comprovar o recohimento das custas e 
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distribuição e diligência do Meirinho, concernente a CP de fls.53, bem 

como, para diligência de fls.86 nesta Capital, tudo sob pena de extinção.

CUMPRIDO os atos acima, encaminhe-se a CP via malote digital e 

expeça-se mandado como requerido às fls.86.

Mantendo-se inerte, ante o AR de fls.99, conclusos para extinção.

Por fim, em caso de pedido diverso que não tenha o condão de solucionar 

a pendência acima, será aplicada a multa do Art.77 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 710248 Nr: 3186-42.2011.811.0041

 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): HALIMA NUNES SALIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357590, EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/SP 257627, MÁRCIO PEREZ DE REZENDE - OAB:77460/SP, 

SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Não obstante a juntada do termo de confirmação de cessão de fls. 63, 

vislumbra-se a ausência do número do contrato objeto da ação, razão pela 

qual, indefiro a alteração do polo ativo.

No mais, apesar da juntada dos comprovantes de publicação do edital de 

citação duas vezes em jornal local verifica-se a ausência de publicação 

no órgão oficial, assim, INTIMO o exequente para, no prazo de 15 dias 

acostar aos autos o comprovante da referida publicação, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 710980 Nr: 3986-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORBRAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME, 

EDSON SILVA COSTA

 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, não obstante o pleito de fls. 44/45 onde a 

douta Defensoria pugna pela nulidade de citação editalícia dos 

executados, insta destacar que foi efetuada pesquisa de endereço às fls. 

31 que restou infrutífera, pois localizou endereço já diligenciado 

infrutiferamente às fls. 27. No mais, vislumbra-se que não foi apontada 

nenhuma irregularidade na formação do presente feito, devendo este, 

portanto, ter regular prosseguimento.O exequente pugna na petição de fls. 

50/53 pela realização de novo BacenJud, no entanto, em consonância com 

a mais abalizada jurisprudência, ante a ausência de saldo quando da 

realização da ordem de fls. 41, ao ver deste Juízo Especializado, a 

realização de nova consulta ao sistema BacenJud é medida inócua, razão 

pela qual, indefiro o referido pleito.(...)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(...)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 

suspensão.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente 

no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente 

execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do 

referido artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, 

eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas 

pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do 

caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 359215 Nr: 29444-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVISON DELFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A -OAB/MT, FRANCISCO MORATO CRENITTE - 

OAB:98479/SP, HERTHON GUSTAVO DIAS - OAB:6885, HUMBERTO 

LUIZ TEIXEIRA - OAB:157.875-SP, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o fito de evitar nulidades futuras, procedo neste momento a anotação 

do Douto advogado Fernando Luz Pereira, no sistema Apolo.

Indefiro o pedido de desistência de fls. 131, uma vez que tratam-se de 

autos de Busca e Apreensão, com veículo já apreendido, pendente de 

citação da parte requerida, saliento ainda, que tal pedido já foi motivo de 

análise no despacho de fls. 116, sendo assim, mantenho o montante 

bloqueado às fls. 93 e reconheço o ato atentatório à dignidade da justiça 

em virtude da resistência indevida no cumprimento do comando judicial, 

aliada a tentativa de induzir o juízo à erro, portanto, nos termos do rtigo 77, 

IV do CPC., aplico a multa de 20% do valor da causa em favor do Estado.

Ademais, tratando-se de processo da meta que se arrasta há mais de dez 

anos, considerando o disposto no artigo 257, II do CPC, certifique a 

publicação do edital de fls.118 e se houve manifestação do devedor.

Em não havendo, dê-se vista ao douto Defensor Público que nomeio na 

qualidade de Curador Especial.

Empós, intime-se o autor para manifestar e concluso para sentença.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 394974 Nr: 1060-78.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hala Ramzi Atieh, MARIA JOSE MINIKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURICO DE CARVALHO - 

OAB:1.075-A/MT, LEONEL SILVÉRIO - OAB:3611-A/MT

 Vistos, etc.

Junte-se o AR concernente a carta de fls.177.

INDEFIRO o requerimento de fls. 179/180 por não se enquadrar aos termos 

do artigo 921 do Código de Processo Civil.

Ademais, intimo o Banco para em 15 dias, manifestar expressamente a 

sua desistência quanto ao bem imóvel penhorado, bem como, deverá 

aportar aos autos a planilha de débito atualizada, tudo sob pena de 

extinção, não sendo o caso de novo AR, se este for juntado como 

disposto acima.

Em caso de silêncio, venham-me os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 15031 Nr: 50-86.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBRO COMPANHIA SECURITIZADA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO CRESTANI, Jenyr Crestani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA DANIELA CHUERY - 

OAB:21284/PR, FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:9.300/MT, Juahil 

martins de Oliveira - OAB:7773/PR, MARCOS SÉRGIO JAKIEMIN 

MARTINS - OAB:17434/PR

 Vistos, etc.
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Ante o decurso do tempo desde a última manifestação do exequente (fls. 

447), INTIMO-O para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, 

informando a real localização do bem imóvel, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para extinção, haja 

vista a devolução do A.R de fls. 448.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 379259 Nr: 15098-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JUAREZ JORGE BUDIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÁCO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A, NELSON WILIANS RODRIGUES - OAB:128.341, ROSELY 

CRISTINA MARQUES CRUZ - OAB:20347/A, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Vistos, etc.

Procedam-se à juntada das petições constantes da capa dos autos 

(protocolo nº 116889/2018, datado de 07/02/2018, 1300322 datado de 

03/05/2018, 614651/2018 de 08/06/2018 e nº1311151 de 18/06/2018).

Vislumbra-se dos autos que o exequente comprovou a cessão informada 

às fls. 118/128, desta feita, proceda-se à anotação na capa e demais 

registros quanto à 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 nº 116889/2018, datado de 07/02/2018 (pendente de juntada), 

haja vista que o exequente não fez prova nos autos do passamento do 

executado JUAREZ.

Ato contínuo INTIMO o FUNDO para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se 

acerca da suspensão da execução de fls. 108, bem como para que traga 

aos autos a certidão de óbito de JUAREZ JORGE BUDIB e/ou promova à 

habilitação direta dos herdeiros (se for o caso) em igual prazo.

No mais, aguarde-se o término da suspensão de fls. 108.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 149482 Nr: 4023-44.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI CARLOS DE FARIA, ELVANEIDE DE PAULA 

MORANGA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:1585-A, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1585-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O presente feito foi extinto às fls. 110/112 (em 10 de agosto de 2009 - 

art.794, I do CPC), bem como foi determinada a expedição de mandado de 

desocupação às fls. 134. Em cumprimento da referida determinação, o 

Senhor Oficial de Justiça certificou às fls. 144 que o imóvel objeto da lide 

encontrava-se vazio há mais de seis meses (05 de outubro de 2015).

Em seguida, a exequente pugnou pela expedição de termo de imissão de 

posse em seu favor – fls. 146.

O novo patrono da exequente requereu a extinção do feito e fixação de 

honorários às fls. 162/165, em total desconformidade com a realidade dos 

autos, portanto, dele não conheço.

Pois bem.

Assim, expeça-se termo de imissão de posse do imóvel desocupado (fls. 

144) em favor da exequente.

Após, tudo cumprido e nada requerendo as partes, arquivem-se os autos 

com as formalidades de praxe, observando que novos pleitos como o 

anteriormente firmada dará azo a aplicação da multa do artigo 77, IV do 

CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 13844 Nr: 15010-18.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PADILHA DA ROSA, MARINA 

BUENO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO S. LOBATO - 

OAB:3623, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA LAURA PENHA 

ALMEIDA - OAB:20519-O, RAQUEL CORREA BEZERRA - OAB:8670/MT

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, pronuncio a prescrição 

intercorrente da pretensão executória e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso II do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.Em tempo, expeça-se 

ofício ao Cartório de Santo Antônio do Leverger/MT para baixa da 

restrição do imóvel descrito às fls. 87vº e 165.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 260906 Nr: 21461-15.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CLELIA 

REGINA NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - NÚCLEO 

CIVIL - OAB:

 Vistos, etc.

Em cumprimento ao v. acórdão – AI nº 146.435/2015 de fls. 155/157, 

proceda-se à penhora quanto aos direitos do devedor fiduciário – imóvel 

descrito às fls. 111/117, expedindo-se o necessário mandado/termo, cujos 

emolumentos da averbação deverão ser recolhidos pela exequente junto 

ao C. R. I competente.

No mais, intimo a exequente para que traga aos autos o cálculo atualizado 

da dívida, assim como requeira o que de direito no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1225536 Nr: 13294-23.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GRAÇA HOLZ - ME, MARIA DA GRAÇA 

HOLZ

 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
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 Cod. Proc.: 729824 Nr: 25846-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA GRAÇA HOLZ - ME, MARIA DA 

GRAÇA HOLZ

 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:

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVI). Com efeito, intimo o exequente para 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, ante a inexistência de bens passíveis de 

penhora, SUSPENDO a presente ação nos termos do art. 921 do CPC/15. 

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. No mais, aguarde-se o deslinde dos autos 

em apenso. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 996933 Nr: 22124-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNA LUCAS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18.107/MT

 Vistos e examinados estes autos de nº. 22124-46.2015.811.0041, código 

nº. 996933, que move BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de ANNA LUCAS DE JESUS.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 911/69, 

ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de ANNA LUCAS DE JESUS, ambos qualificados 

nos autos em referência, objetivando o autor a apreensão do veículo 

NISSAN LIVINA 1.6, placa NTX3680 descrito na inicial.

Às fls. 145/146 as partes juntaram aos autos termo de acordo, contudo, 

assinado por advogado sem poderes para transigir em nome da parte 

requerida, razão pela qual à fl. 147, o causídico da requerida foi intimado 

para juntar aos autos o instrumento procuratório.

Ante a inércia do causídico da requerida às fls. 150 foi a parte autora 

intimada a informar quanto a quitação integral do acordo, salientando que 

em caso de afirmativo, o processo seria levado a extinção por perda 

superveniente de objeto.

Às fls. 152, a instituição financeira manifesta-se afirmando que houve a 

quitação integral do acordo, pugnando pela homologação do mesmo e 

intimação do causídico da requerida para que apresente procuração nos 

autos, o que indefiro, ante a anterior determinação nesse sentido.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 

911/69, ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de ANNA LUCAS DE JESUS, com base no artigo 

485, inciso IV do NCPC.

Transitada em julgado, em nada requerendo, 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.: 1126196 Nr: 21399-23.2016.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANÁBRIA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 Vistos.

Às fls. 165/166, as partes apresentam acordo, pugnando por sua 

homologação.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo de vontades e determino a SUSPENSÃO do feito até o dia 

04/08/2023, nos termos do artigo 922, do Novo Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo, intime-se o autor para manifestar-se em 05 dias 

acerca do adimplemento da avença, salientando que em caso de silêncio 

será tido como cumprido.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 718236 Nr: 14346-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO SILVA PARENTE, MARIA DE FÁTIMA DE 

LIMA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SCAIRA - OAB:20495-A, FABIULA MÜLLER KOENIR - OAB:22819/PR, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO 

GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, INDEFIRO o requerimento de fls. 74, por tratar-se de 

medida que cabe ao exequente (art. 844 do CPC/2015).

 Ademais, intimo o exequente para em 15 dias juntar o comprovante do 

recolhimento das custas de distribuição da CP em Paranatinga bem como 

da diligência do Meirinho naquele juízo, tudo sob pena de extinção, a qual 

será encaminhada via Malote Digital.

Outrossim, intimo o novo patrono do Banco para que se manifeste 

acercado do requerimento de ressalva de honorários formulado às fls. 68.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o Banco pessoalmente, via 

correio com aviso de recebimento, para que dê prosseguimento ao feito 

em 05 dias, sob pena de extinção.

Após, com a juntada do A. R, conclusos para extinção, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 700305 Nr: 34928-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: P. R. MOREIRA DE SOUZA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:MT - 5959, PAULO RICARDO FORTUNATO - OAB:4566 

MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

Inicialmente faço constar que às fls.162 a sentença foi limitada a conta 

corrente e dois empréstimos.

Assim, ante a manifestação de fls. 212/220 e, com o fito de esclarecer as 

arguições do Banco e pôr fim ao presente feito, remetam-se os autos à 

contadoria do Juízo para que se manifeste acerca dos questionamentos 

da instituição, observando o acima contido, declinando, se for o caso a 

impossibilidade de sua efetivação, para nomeação de Perito Contábil.

Empós, com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestem, 

no prazo de 15 dias.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos para homologação, se for o 

caso.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 93700 Nr: 6806-19.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVI). Com efeito, intimo o exequente para que se 

manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 05 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de arquivamento. Sem 

prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 144292 Nr: 1218-21.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 15020-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO 

ZAIM - OAB:4656/MT

 Vistos, etc.

Ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados, DETERMINO 

o ARQUIVAMENTO do presente feito.

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.: 743452 Nr: 40430-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO BORGES DE MATTOS MENDES DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A, SAGA PANTANAL 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO AQUINO - 

OAB:4589/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT 

9552

 Vistos, etc.

O causídico da Saga desistiu (REINALDO fls. 153), quanto a verba 

vinculado aos autos, no entanto, persiste o direito do advogado do Banco 

- Kamila, a qual intimo para manifestar quanto ao montante consignado nos 

autos a que faz jus o autor, para quitação dessa verba.

Em caso de silêncio e/ou desistência, intime-se o autor BERNARDO, por 

meio de seu patrono (Via DJE) para que apresente seus dados bancários 

para o levantamento do montante vinculado aos autos.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 3881 Nr: 706-24.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIZON CARNEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O Banco pugnou pela penhora do imóvel matriculado sob nº 6.103 – 5º C. 

R. I Comarca da Capital – MT, todavia, o referido bem foi adjudicado pelo 

próprio exequente às fls. 161 e 162, razão pela qual NÃO CONHEÇO do 

pleito de fls. 258/261.

Outrossim, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 241.

Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 69674 Nr: 257-56.1999.811.0041

 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: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JÚNIOR - 

OAB:4.111/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença, portanto, 

procedam-se as anotações devidas.

Considerando-se a liberação do Alvará Judicial de fls. 491 e 532, o pleito 

de fls. 545/546 perdeu seu objeto.

Ademais, quanto à inércia das partes quanto à intimação de fls. 541, 

HOMOLOGO o laudo de fls. 495/522 para que surtam seus efeitos legais.

Desta feita, intimo o exequente para que requeira o que de direito no prazo 

de 15 dias, sob pena de arquivamento.

Após, em nada requerendo as partes, arquivem-se com as formalidades 

de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1101476 Nr: 11118-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE BATISTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880, 

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - OAB:103.587/OABSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE UMA DAS 

PARTES NO ACORDO JUNTADO AOS AUTOS. Inviável se mostra a 
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homologação do acordo, porquanto ausente a assinatura de umas das 

partes envolvidas, ou de seus procuradores. Apelo provido, para 

determinar o regular processamento do feito. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70055064380, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

26/03/2015).”(TJ-RS - AC: 70055064380 RS, Relator: Elaine Maria Canto da 

Fonseca, Data de Julgamento: 26/03/2015, Décima Quarta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/03/2015)“APELAÇÃO 

CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

(TUTELA ANTECIPADA). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA 

DA PARTE AUTORA. SUPERVENIENTE PEDIDO DA AUTORA, NESTE 

SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, PARA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 

FIRMADO ENTRE AS PARTES E EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE 

RÉ NO ACORDO. PROCURADOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ QUE 

FOI INSTADO A COMPARECER PARA SANAR VÍCIO. TRANSCURSO IN 

ALBIS DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. ATO DA AUTORA 

INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. DESISTÊNCIA TÁCITA. 

APLICAÇÃO DO ART. 501 E 503 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO 

RECURSAL. "Nos termos do art. 501 do Código de Processo Civil, o 

apelante pode, a qualquer tempo e sem anuência da parte adversa, 

desistir do reclamo, providência que enseja a extinção do procedimento 

recursal por perda do objeto". (Apelação Cível n. 2012.066927-2, de São 

José, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 9-10-2012).”(TJ-SC - AC: 

20150698942 Palhoça 2015.069894-2, Relator: Dinart Francisco Machado, 

Data de Julgamento: 08/03/2016, Segunda Câmara de Direito Comercial, 

)Após, concluso para homologação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 750882 Nr: 2622-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA DE MELLO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12090-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se o primeiro parágrafo do despacho de fls.91, alterando o polo 

ativo.

No mais, não obstante o AR de fls. 96, verifico que o mesmo foi enviado à 

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, não 

cumprindo com a sua finalidade, tal qual, intimação pessoal da parte 

autora, uma vez que houve a alteração do polo ativo (fls. 91).

Sendo assim, expeça-se AR de intimação com prazo de 05 para 

cumprimento do despacho de fls. 91 ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITS CREDITÓRIOS NÃO PRADRONIZADOS PCG-BRASIL 

MULTICARTEIRA, no endereço de fls. 87-v.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 374500 Nr: 10958-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA CRISTIANA RODRIGUES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 111, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Ademais, procedo com a baixa dos valores bloqueados às fls. 85.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 365750 Nr: 4286-03.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDERSANDER DE PAIVA COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12.642/MT, 

SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ediney Domingues Barros - 

OAB:8827-E, Marcio Tadeu Salcedo - OAB:6038/MT

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fls. 129, retornem os autos ao ARQUIVO com 

as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 278945 Nr: 5557-18.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA, ANTONIO ALVES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

Saionari Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados, DEFIRO o 

pleito de fls. 134 e SUSPENDO o presente feito nos termos do artigo 921 

do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 240331 Nr: 2844-90.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - 

BANESPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

 Em atenção ao requerimento de fls. 125, intimo o Banco, por meio de seu 

patrono (via DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento do 

valor da condenação – fls. 111 (que deverá ser devidamente atualizado 

na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 

523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, em caso de silêncio, intime-se o causídico exequente para que 

traga aos autos o cálculo atualizado da dívida, no prazo de 15 dias.
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Em seguida, venham-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 384540 Nr: 20575-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUCINDO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSK - OAB:10.896, 

LUCAS BERNARDINO DE OLIVEIRA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

O Banco apresentou planilha de cálculo quanto ao saldo credor do 

requerente, no montante de R$18.098, 93 – posição em 28/07/2016 (fls. 

229/238), assim, intimo o requerente JOÃO LUCINDO por meio de seus 

patronos (via DJE) para que se manifeste, em 15 dias, sob pena de 

homologação.

Em caso de inércia, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 112767 Nr: 3174-09.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE M.T. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA, RUI SÉRGIO 

DURANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, WAGNER 

MOREIRA GARCIA - OAB:9.268/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN 

AUZANI - OAB:6.624/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - 

OAB:6605/MT, MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3.947/MT, OMAR 

KHALIL - OAB:11.682/MT, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249 MT, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, considerando-se a atualização do montante vinculado 

aos autos, qual seja, R$ 6.493,29 (extrato em anexo), intimo o exequente 

para que apresente seus dados bancários, assim como a planilha 

atualizada do débito, no prazo de 15 dias.

Outrossim, INDEFIRO o requerimento quanto aos bens alienados, nada 

obstante ao exequente promover à averbações que lhe cabe junto ao 

órgão correspondente.

Com efeito, no que tange ao requerimento de desconto em folha de 

pagamento no patamar de 30% sobre os proventos do executado, 

OFICIE-SE à Prefeitura Municipal de Barra do Bugres-MT (fls. 411 – alínea 

“i”) para que informe a este Juízo se o executado JOÃO EMANUEL DE 

OLIVEIRA faz parte de seu quadro de funcionários, bem como para que 

apresente os 3 últimos holerites, se for o caso.

Após, com a apresentação dos dados bancários, venham-me os autos 

conclusos para expedição de Alvará Judicial quanto ao valor vinculado 

aos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 861424 Nr: 2845-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO MÁRCIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:5658 - E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Intimação ao causídico exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos o cálculo atualizado da dívida, conforme determinado na 

decisão de fls. 144, § 4º.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 142399 Nr: 26996-27.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA LÍDER DE CALÇADOS LTDA, 

IVANI SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:OABMT9405, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:OABMT15598

 Intimação da parte ré IVANI SILVA MATOS para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da penhora de fls. 62/65, realizada via 

BACENJUD, conforme art.854 §2° do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 330685 Nr: 2322-09.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MONTEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Intimação da Defensoria Pública para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos o cálculo atualizado dos honorários.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1097411 Nr: 9438-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON DOS SANTOS VELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO RAMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO 

MARTINS - OAB:20370/O

 Intimação da parte Requerida para apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 809573 Nr: 16057-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S.A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:103997/MG, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 12.208-A, 

RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 Em razão da carga realizada pelo advogado do autor aos 03.08.2018, 

bem como, sua devolução aos 09.08.2018, a fim de não haver alegação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 145 de 559



de prejuízo pela parte Requerida, PROCEDO a intimação da Instiuição 

Financeira para manifestar-se acerca da decisão de fls. 456/457.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 716402 Nr: 10257-95.2011.811.0041

 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): MARCO AURÉLIO DE ALMEIDA BARROS, 

MARIA CECÍLIA FEDERICI DE ALMEIDA, MARIA LUIZA DE ALMEIDA 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA FEDERICI DE 

ALMEIDA MACK - OAB:10.880

 Vistos.

Junte-se a petição de protocolo 882886/2018 que encontra-se na capa 

dos autos.

Trata-se os autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por COOPERATIVA 

DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

EMPRESÁRIOS DE NATI GROSSO LTDA em face de MARCO AURÉLIO DE 

ALMEIDA BARROS, MARIA CECÍLIA FEDERICI DE ALMEIDA e MARIA LUIZA 

DE ALMEIDA BARROS.

Às fls. 184/186 as partes apresentaram um acordo pugnando assim pela 

sua homologação e extinção.

Às fls. 187/198 manifesta-se os executados comprovando o pagamento 

integral do acordo formulado, no valor de R$ 31.000,00 devidamente 

depositado na conta fornecida pelo exequente no termo de acordo.

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 

284/186 e 178-198, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de execução, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Ademais procedo com a baixa do RENAJUD inserido às fls. 148 sobre o 

veículo FIAT PALIO FIRE, AKQ 5517.

Após o trânsito em julgado, 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.: 772233 Nr: 25333-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGAFLEX INDUSTRIA DE ARGAMASSA E 

REVESTIMENTO LTDA - ME, EDISNEI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos constata-se que até a presente data os executados 

não foram localizados para citação, razão pela qual, defiro o pleito de fls. 

72.

Assim, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se 

que, nos moldes do artigo 257, inciso II, 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.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no 

juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Empós, intime-se o exequente, para manifestar em 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 823188 Nr: 29301-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MOREIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo PEA 

1318958.

Defiro parcialmente o pleito de fls. 99 procedendo a pesquisa do atual 

endereço do executado por meio do sistema Infoseg, ocasião em que 

obtive o mesmo endereço do Infojud, diligenciado às fls. 44 onde foi 

confirmada a residência do executado (extrato em anexo).

Desta feita, verifico na petição a ser juntada o recolhimento de diligência, 

assim, verifique o Sr. Gestor se a mesma é compatível com o local a ser 

procurado o réu, não sendo, intime-se 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), ressaltando que a guia a ser juntada foi 

recolhida para diligência no centro da cidade e não no bairro Rodoviária 

Parque, sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Após, expeça-se mandado de citação e demais atos, a ser cumprido no 

endereço: Avenida República do Líbano, Nº 10, Residencial Solar das 

Flores, Bairro Rodoviária Parque, nesta cidade, salientando que SE 

NECESSÁRIO, A CITAÇÃO PODERÁ SER FEITA POR HORA CERTA, em 

observação ao que dispõem os artigos 252 e 253 do CPC.

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.: 707314 Nr: 995-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, 

MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ASSIS

 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 etc...

Tratam-se os autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada 

por Banco Bradesco S/A em face de Objetiva Representações Ltda-ME e 

Maria das Graças Silva Assis.

Em primeiro lugar, indefiro o arresto sobre o imóvel matriculado sob o nº 

119.187, haja vista que este se encontra alienado fiduciariamente em 

favor da Caixa Econômica Federal a ser pago em 360 meses pela 

executada Maria das Graças Silva Assis, podendo a parte se assim 

entender, fazer a anotação premonitória, por sua conta e risco.

No mais, às fls. 35 o Banco pleiteou pelo bloqueio de ativos financeiros em 

nome das executadas, porém, em consulta ao sistema Infoseg 

verificou-se que a empresa Objetiva Representações passou por 

alteração da razão social, sendo inclusive representada por terceiro de 

nome Poul Gerolo Oreamuno (extrato em anexo).

Constato, ainda, que a pessoa jurídica conforme documento que 

acompanha este tem o seguinte endereço - AV MATO GROSSO, 127, 

JANGADA - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE, portanto, intimo o autor, para 

comprovar o recolhimento das custas de distribuição da carta precatória a 

ser expedida à essa Comarca, bem como, a diligência do Sr. Meirinho 

naquele local, no prazo de 15 dias.

Assim, intimo o exequente para se manifestar e cumprir, sob pena de 

extinção por manifesto desinteresse.

 Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios (que darão azo a aplicação 

da multa do artigo 77 do CPC), 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.: 460168 Nr: 29498-89.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL COSNTRUTORA INCORPORADORA 

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, EDEZIO CONSTANTINO COMARELA, 

OLGA MARIA VIEIRA DE FREITAS, GIOVANA CASELI COMARELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15687-A/MT, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:24.498/PR, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Juntem-se as petições que se encontram na capa dos autos, protocolos 

PEA 1275799 e 1278263.

Verifica-se dos autos que o exequente apresentou endereços às fls. 92 

para expedição de mandado de citação, no entanto, 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, expeçam-se mandados de citação e demais atos aos 

endereços:

 - Rua Torino, Nº 138, Bairro Jardim Itália, nesta cidade, para citação do 

executado EDEZIO, o qual, inclusive assinou pela empresa executada;

- Avenida Senador Metelo, Nº 556, Bairro Porto, nesta cidade, para citação 

da executada GIOVANNA,

 - Rua Aluizio de Azevedo, S/N, Sobrado 04, Bairro Santa Cruz, bem como 

à Avenida Doutor Hélio Ribeiro, Nº 165, Apto 402, Bairro Residencial 

Paiaguás, ambos nesta cidade, para citação da executada OLGA.

- R. Jorn. Arquimedes Pereira Lima S/N, KM 3 - Santa Cruz - Carol 

Construtora.

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), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Outrossim, intimo o exequente para, no mesmo prazo acima acostar aos 

autos as matrículas atualizadas dos imóveis constantes nas certidões de 

fls. 98/99 vº, bem como a planilha atualizada da dívida, haja vista que os 

imóveis matriculados sob os números 69.789 e 90.871 possuem anotação 

de penhora, razão pela qual, indefiro o arresto sobre esses bens, 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.: 1120330 Nr: 18918-87.2016.811.0041

 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 ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON DE OLIVEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO - 

OAB:27.282/GO, CELSO MARCON - OAB:11.340-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. 104/105, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 757124 Nr: 9283-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA - 

ME, GILMAR FERREIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Junte-se o acórdão que se encontra na capa dos autos 

referente ao RAI nº 166134/2015.Considerando a ausência de citação dos 

executados e, em celebração ao princípio da celeridade processual, não 

obstante o teor da decisão de fls. 52 proceda-se a citação editalícia dos 

executados, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor(...)vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos executados 

passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à 

pesquisa junto ao sítio do RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, 

procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas 

declarações de renda e bens dos executados, (...)Com efeito, intimo o 

exequente para se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indicar bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 

dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob pena de 

suspensão.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente 

no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, defiro o pleito de fls. 

126/128 e suspendo a presente execução nos moldes do artigo 921, 

inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso 

de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS 

EXECUTADOS.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 700286 Nr: 34909-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETH DASTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGAR DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:126504-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos verifica-se que foram efetuadas todas as pesquisas 

de bens disponíveis ao juízo, as quais restaram infrutíferas.

Às fls. 79 o Banco pleiteou pela pesquisa por meio do sistema Infojud, a 

qual indefiro, ante a ausência de localização de bens quando da ordem 

anterior.

No mais, às fls. 80/84 o exequente pleiteou pela penhora de 30% sobre os 

rendimentos líquidos da executada até a satisfação do crédito exequendo, 

afirmando que a executada é servidora da Assembleia Legislativa do 

Estado de Mato Grosso.

 Pois bem.

Em primeiro lugar, no que tange ao requerimento de constrição sobre 30% 

sobre o salário líquido da executada, ressalta-se que o exequente não 

acostou documento que comprove que realmente a devedora seja 

servidora pública na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, 

tendo em vista que na DRF não consta, portando, concedo o prazo de 15 

dias, para assim proceder.

Transcorrido, em caso de silêncio, esgotado os meios para localização de 

bens por este juízo, arquivem-se nos moldes do artigo 921, III do CPC.

Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DA EXECUTADA.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1076810 Nr: 58505-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANIO CLEIBE PEREIRA R0CHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 
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OAB:24102, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:58.647/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)defiro o pleito de fls. 70/71 e, CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do 

decreto nº. 911/69, com as anotações de praxe, inclusive na 

distribuição.Art. 4° DL 911/69(...)Desta forma, cite-se o executado, 

expedindo-se o mandado de citação e demais atos AO ENDEREÇO DO 

MANDADO DE FLS. 67, para pagar o débito devidamente atualizado em 03 

(três) dias, sob as penas da lei(...)Com efeito, intimo o exequente para, em 

15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ(...)No mais, às fls. 71 o exequente pugnou pela realização 

de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome do 

executado(...)Com efeito, considerando que a busca de ativos financeiros 

junto ao sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 

0,84), procedo ao desbloqueio do referido valor.Ademais, apesar de não 

ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens do devedor 

passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de 

pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito 

dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, 

com a consequente satisfação do crédito da parte credora.De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens do executado passíveis de serem arrestados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto ao sítio do RENAJUD (extrato em 

anexo).Com efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de 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.: 1106598 Nr: 13214-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS- SICOOB INTEGRAÇÃO, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARRUDA SANTANA MECANICA GERAL E 

AUTO PEÇAS LTDA - ME, SILVIA FERREIRA SANTANA, PEDRO PAULO DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro o pleito de fls. 126 procedendo a pesquisa do atual endereço do 

executado por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito quanto 

aos executados pessoas físicas (extratos em anexo).

Desta feita, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, 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.

Após, expeça-se mandado de citação e demais atos, a ser cumprido nos 

endereços: Rua Seis, Nº 228, Bairro Jardim Botânico quanto à executada 

Silvia e à Rua D, Nº 19, Bairro Jardim Passaredo quanto ao executado 

Pedro Paulo (fazer constar também o nome fantasia de fls.127 - Posto de 

Molas dos Amigos).

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.: 361249 Nr: 31510-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB:176019/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

Ante a concordância do executado quanto ao valor integral bloqueado às 

fls. 190, procedo sua transferência para conta dos depósitos judiciais.

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.

Sem prejuízo, intimo o causídico exequente para que informe seus dados 

bancários no prazo de 15 dias, após, conclusos para intimação nos 

termos do Provimento nº 68/2018 do CNJ e expedição de Alvará.

Cumprido conclusos para liberação e extinção por cumprimento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 733842 Nr: 30101-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE LOURO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:32.909

 Vistos, etc.

Considerando-se que inexistem valores vinculados aos autos, conforme 

se denota do extrato em anexo, RETORNEM os autos ao arquivo com as 

formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1007440 Nr: 26508-52.2015.811.0041

 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): F. DE S. B. DA SILVA ME, PAULO ROBERTO 

SCHIMIDT, FABIO DE SOUZA BRITO DA SILVA, GRACYELLA ROBERTA 

FERREIRA GAIOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Schimidt - 

OAB:19.571-OAB/MT

 Vistos, etc.

Fora realizado o bloqueio on-line às fls. 99/102, ocasião em que foi 

indisponibilizado o montante de R$1.651,85 em nome do executado Paulo e 

da executada Gracyella, totalizando o montante de R$3.303,70.

O executado foi intimado pessoalmente da penhora em 18/06/2018 – fls. 

128, ocasião em que pugnou pela liberação de R$1.651,85 por

 trata-se de verba honorária, fazendo prova às fls. 130/132. Asseverou, 

que a penhora pesou sobre sua conta bancária, em que recebe seus 

proventos/benefícios/salário para a subsistência de sua família.

O Banco manifestou-se pelo levantamento do valor bloqueado, aduzindo 

que o executado manifestou-se intempestivamente.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Em primeiro lugar, vê-se dos autos que o executado foi intimado às fls. 

128 – 18/06/2018 tendo se manifestado às fls. 129/132 em 28/06/2018, 

assim, é evidente que essa é intempestiva, isto sem considerar que seus 

argumentos se afastam da realidade dos autos, quando o bloqueio se dá 

m 03/10/17, sem nenhuma interferência do devedor em comento, portanto, 

ACOLHO as aguições da exequente e procedo à transferência dos 

valores para a Conta de Depósitos Judiciais.

Outrossim, intimo a exequente para que informe seus dados bancários no 

prazo de 15 dias, bem como traga aos autos a planilha atualizada do 

débito.

Tudo cumprido, venham-me os autos conclusos para providências nos 

termos do provimento 68/2018 do CNJ e expedição do Alvará Judicial.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 68879 Nr: 208-15.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORCIMA COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA, 

PETROJANES STELLATO, SONIA LUCIA MONTENEGRO STELLATO, 

EDEMAM MAMEDE STELLATO, VIVIAM DIONE BERNARDES STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT, JOSÉ ADELAR DAL 

PISSOL (PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699

 Vistos, etc.

Acolho os argumentos do Sr. Meirinho de fls.191/191v e intimo o 

exequente para no prazo de 15 dias proceder o recolhimento das 

diligências de fls.187 - R$1.255,99 devidamente atualizada, sob pena de 

aplicação da multa do artigo 77 do CPC.

Tendo em vista a avaliação do imóvel realizada às fls. 186, intimem-se os 

executados Petrojanes, via DJE, uma vez que possui patrono constituído 

nos autos, a executada Sônia, pessoalmente no endereço de fls. 132 e, 

por fim, Edemam, Vivian e a Empresa Porcima, nos termos do art. 257 do 

Código de Processo Civil.

Ademais, intimo o banco para que traga planilha atualizada do débito, no 

prazo de 15 dias, assim como, promova ao depósito da diligência para 

cumprimento do mandado expedido nestes autos (executada SÔNIA), nos 

termos do Provimento nº. 07/2017 – CGJ, cuja guia para pagamento 

deverá ser emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Após, tudo cumprido e inexistindo quaisquer impedimento, venham-me os 

autos conclusos para designação de hasta.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 63608 Nr: 812-73.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA OTORRINO S/C LTDA, ALONSO 

ALVES FILHO, CARLOS RODOLFO SCKISCHKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11.887-B/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, Rodrigo Lacerda Martins - OAB:

 (...) Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento 

sobejou parcialmente exitoso, com o bloqueio de R$9.584,72 em nome de 

ALONSO, R$ 13.123,74 em nome de CARLOS RODOLFO e R$781,60 em 

nome de CLÍNICA OTORRINO que serão transferidos para conta dos 

depósitos judiciais, após a decisão de possíveis arguições dos 

executados (art. 854, § 3º do CPC/2015) que deverão ser intimados por 

meio de seus patrono via DJE. Ademais, apesar de não ser um múnus do 

Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor. De fato, vislumbro dos 

autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens 

imóveis do(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 e 

debloqueio dos valores indisponibilizados. Decorrido o prazo sem 

manifestação, retornem-me os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 811552 Nr: 18041-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEITOS ASSESORIA E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA ME, EMERSON PINTO DE ARRUDA, ACENIRA IGMA 

DE CAMPOS PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Expeça-se ofício ao 6º Serviço Notarial desta Comarca para que proceda 

ao cancelamento da averbação que pesa sobre a matrícula nº 77.473.

Consigno que o Banco exequente deverá retirá-lo para cumprimento no 

respectivo cartório, efetuando naquela serventia o recolhimento dos 

emolumentos descritos às fls. 44vº, inclusive quanto à esta determinação.

Após, não havendo requerimentos, retornem os autos ao ARQUIVO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 910655 Nr: 37304-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR DOS REIS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17.300-B

 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.: 400425 Nr: 33117-61.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIZE VIEIRA GONÇALVES, DENIZE VIEIRA 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Levando-se em conta que o presente feito se arrasta há mais de 09 anos, 

expeça-se mandado de citação em nome de DENIZE VIERIA GONÇALVES, 

a ser cumprido no seguinte endereço RUA 4, NÚMERO 26, QUADRA 06, 

BAIRRO: SAN MARCOS, VÁRZEA GRANDE/MT, nos termos do art. 252, 

parágrafo único do CPC/2015, vejamos:

“Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar.

Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com 
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controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a 

funcionário da portaria responsável pelo recebimento de 

correspondência.”

Com efeito, intimo o Banco exequente para, no prazo de 15 dias (uma vez 

que o de fls. 158 não enquadra nos termos do provimento), promova ao 

depósito da diligência para cumprimento do mandado expedido nestes 

autos, nos termos do Provimento nº. 07/2017 – CGJ. Consignando 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, tudo cumprido, venham-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 212359 Nr: 1880-93.1978.811.0041

 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 DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FAUSTINO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:, 

LUIS GONÇALO DA SILVA - OAB:4.265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Agnaldo Kawasaki, OAB/MT 3884, para, no prazo de 03 (três) dias, 

proceder a devolução dos autos código 212359, numeração única 

1880-93.1978.811.0041, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o motivo de exceder o prazo legal determinado previamente, sob pena de 

aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado, 

comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 121589 Nr: 9522-43.2003.811.0041

 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: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CORRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:9322-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Agnaldo Kawasaki, OAB/MT 3884, para, no prazo de 03 (três) dias, 

proceder a devolução dos autos código 121589, numeração única 

9522-43.2003.811.0041, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o motivo de exceder o prazo legal determinado previamente, sob pena de 

aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado, 

comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 406773 Nr: 38172-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENA BOTTOS VERLANGIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER ADMINISTRADORA DE 

CARTAO DE CREDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NORMÉLIA OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:11.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Nos termos do despacho de fls. 301, procedo a INTIMAÇÃO DAS PARTES 

PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, manifestarem-se acerca 

dos cálculos apresentados pela Contadoria do Fórum às fls. 304/322.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 712995 Nr: 6412-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PINTO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 141.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais (...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 141, 

dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como disposto no 

artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 785445 Nr: 39293-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 
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“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1102285 Nr: 11451-57.2016.811.0041

 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): MAURICIO MEDEIROS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 76.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais (...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 76, 

dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como disposto no 

artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 398876 Nr: 32404-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZADIR MENOSSI GARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 113.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais (...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 113, 

dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como disposto no 

artigo 485, §1 º do CPC/2015.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003972-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERNANDO DE LIMA (EXECUTADO)

MARCOS F.DE LIMA - CONTABILIDADE - ME (EXECUTADO)

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018775-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOELITON ROSA ALVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para apresentar o valor do bem 

conforme Tabela Fipe. Após, remeta-se os autos ao Contador para apurar 

débito/crédito, considerando os dados do processo e o valor do bem 

conforme Tabela Fipe. Em seguida, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

17.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005906-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA FERREIRA DO CARMO (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, 17.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038832-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C DE GOIAS - ME (REQUERIDO)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011762-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOLMAND IND. COM. DE CONFECCOES E INFORMATICA LTDA (RÉU)

ESTEFANI MARTINS GOMES (RÉU)

MARCOS CEZAR CHERENIETA (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023059-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECLAIR DIAVAN (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

17.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021708-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

17.08.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017963-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACY BARROS DUARTE (EXECUTADO)

JULICIO VICENTE DA COSTA (EXECUTADO)

JOELCIO GARCIA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, intime-se o advogado da parte 

executada para regularizar a representação processual e após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010110-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE ANDRADE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

ATALAIA CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

WELLINGTON RODRIGUES ANDRADE (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020859-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR DE SOUZA RUY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021878-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS LUIS KINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022057-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAOAN MURILLO PEREIRA DE MOURA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

proceder a citação e intimação da parte requerida 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, 17.08.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019119-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT0018501A 

(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, 17.08.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017382-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAMOTO & CIA LTDA - ME (RÉU)

HELENA TERUKO YAMAMOTO (RÉU)

PAULO YAMAMOTO (RÉU)

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, 17.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023265-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE AUXILIADORA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

 

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: 1032864-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELARMIN MIRANDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DILIGÊNCIA DO JUÍZO 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

(A) MM.(ª) JUIZ(A) Rita Soraya Tolentino de Barros OFICIAL DE JUSTIÇA: 

NÚMERO DO PROCESSO: 1032864-75.2017.8.11.0041 (PJE) VALOR DA 

CAUSA: R$ 134.222,69 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADO(S) DA PARTE 

AUTORA: Dr.(s). SERVIO TULIO DE BARCELOS PARTE RÉ E 

QUALIFICAÇÃO: ELARMIN MIRANDA, brasileiro, casado, pecuarista, filho 

de HERMINIA BELMONT MIRANDA, nascido em 04/06/1948, portador da 

Carteira de Identidade n° 411971, expedida pelo(a) SSP/MT, inscrito no 

CPF sob o  nº  128.101.341-20,  endereço  e le t rôn ico 

elarmimmiranda@oi.com.br, residente e domiciliado na Rua Vinte e quatro 

de outubro, nº 965, Popular, Cuiabá/MT, CEP: 78045-470. FINALIDADE: 

PROCEDER BUSCA E APREENSÃO DO MANDADO DE ID. 12538520, QUE 

FOI DISTRIBUIDO PARA O OFICIAL DE JUSTIÇA ORLANDO NORONHA DA 

LUZ EM 04/04/2018, E ATÉ A PRESENTE DATA NÃO OS DEVOLVEU. 

OBS.: MANDADO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DESTE JUÍZO. 

DESPACHO: “Vistos, etc. Proceda-se a busca e apreensão do mandado 

expedido, sem custos de diligência. Oficie-se à Diretoria do Fórum para 

apurar a desídia do meirinho. Não sendo encontrado o mandado, sequer 

na Central de mandados, no prazo legal, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se”. Cuiabá, 16 de agosto de 2018. Sede do juízo e Informações: 

Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D Bairro: Centro Político 

Administrativo Cidade: Cuiabá-MT Cep:78049905 Fone: (65) 3648-6001/ 

6002

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015107-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE DE OLIVEIRA BATISTA SILVA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013011-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - ME (AUTOR)

ANDRE BELLANDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face aos documentos apresentados pelo autor, intime-se o 

requerido para cumprir a liminar no prazo legal, sob pena de incidir a multa 

imposta de imediato. Cumprida a liminar, consolidada citação, certifique-se 

o decurso de prazo de resposta e após, diga o autor. Em seguida, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.08.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012948-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA CROSARA (RÉU)

 

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
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Processo Número: 1003576-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ E N TREVISAN - ME (EXECUTADO)

LUIZ EDUARDO NABARRETTE TREVISAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT0009508A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre sobre os ids 

14786496 a 14786518 e após, encaminhe-se tais pedidos ao Juízo 

Deprecado que possui a competência para dirimir a questão. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006171-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA (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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003556-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA SLHESSANRENKO RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT0003921A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Analisando os autos verifica-se que não merece reparo o 

cálculo realizado pelo Contador. Divergente do anunciado pela parte 

requerida, o Contador abateu o valor por ela realizado. Certo é, que para 

apurar o valor da condenação, necessários se faz o a aplicação dos 

encargos fixados no id 12079943, diante da ausência de pagamento 

voluntário. Diante do exposto, homologo o cálculo para surtir seus efeitos 

legais. Proceda-se penhora como postulado pelo autor. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17.08.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020102-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

ALESSANDRO FARIAS SANTOS (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014565-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILEY MARIA LOPES DA COSTA (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016044-44.2018.8.11.0041

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:

SAMER ROGER MOREIRA DA SILVA (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: 1020483-98.2018.8.11.0041

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:

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOSINEY CLARO VENTURA (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: 1021650-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FERREIRA DA COSTA (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-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)

 

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: 1031166-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021127-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS DA SILVA ROCHA (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030624-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ORNELLAS DE ALMEIDA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021875-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDO PINTO DE MIRANDA (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: 1006573-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DAKMER (EXECUTADO)

TEREZINHA LANGNER FERREIRA GOMES (EXECUTADO)

ATACADAO DO PISO E ACABAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar conhecimento sobre as informações positivas 

e/ou negativas fornecidas da Receita Federal arquivadas na pasta 

07/2018 do cartório desta vara, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022368-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR VIDAL SANTANA 03215053101 (EXECUTADO)

UBENIS PEREIRA JARA (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011188-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON ANTONIO TROMBIM (RÉU)

A A TROMBIM - ME (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online e 

ainda, tomar conhecimento sobre as informações positivas e/ou negativas 

fornecidas da Receita Federal arquivadas na pasta 07/2018 do cartório 

desta vara, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005241-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FONSECA VIEGAS (EXECUTADO)

JEAN FONSECA COCOLA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

JEAN FONSECA COCOLA (EXECUTADO)

JAIR DEMETRIO (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online e 

ainda, tomar conhecimento sobre as informações positivas e/ou negativas 

fornecidas da Receita Federal arquivadas na pasta 07/2018 do cartório 

desta vara, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 735620 Nr: 31990-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEL'ISOLA RAMOS 

FRANTZ - OAB:10625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos, etc.

Diante da certidão de fl.257 e o exíguo tempo para cumprimento da 

determinação de fl.255, redesigno início da perícia para o dia 22.08.18 às 

14 horas.

Proceda-se intimações necessárias, inclusive do perito nomeado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1148440 Nr: 30982-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINA FRANÇA NETA ME, JUSCELINA 

FRANCA NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em análise aos autos, verifica-se que por duas vezes a carta de intimação 

de penhora e nomeação de depositário fiel, foi recusada por duas vezes 

pela segunda executada, conforme fls.109 e 111.

 Considerando ainda, que a referida representa a pessoa jurídica e ambas 

são revéis nos autos, tenho por intimadas da penhora e da nomeação de 
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depósitária fiel.

Proceda-se avaliação do bem penhorado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 895851 Nr: 26981-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D P DE OLIVEIRA ME, NILDA MARIA BORGES 

DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1018579 Nr: 31200-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA ATAIDES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 351924 Nr: 22581-25.2008.811.0041

 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: GERALDO ANTONIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RIBEIRO CASTRO - 

OAB:11388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 Deverá a parte requerida tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 16581 Nr: 1095-14.1990.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA CARDOSO PEREIRA CLAIT DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO 

CHAVES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELMA ALVES FERREIRA - 

OAB:2267/MT, FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - OAB:4474/MT, 

NATHALIA TORRES ESGAIB - OAB:5100/MT, SALADINO ESGAIB - 

OAB:2.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JOÃO DE CAMPOS CORRÊA - 

OAB:3688-A/MT, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762/MT

 Deverá a parte arrematante Jose Antonio Emanuel da Silva tomar ciência 

do alvará eletrônico expedido nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1308465 Nr: 10474-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA COSTA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT , J B QUINTINO DE LIMA ME, JOÃO BATISTA 

QUINTINO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BARROS DE 

OLIVEIRA - OAB:23664/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 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.: 874177 Nr: 12780-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABA IMPORTADOS DE OCULOS LTDA - ME, 

SAULO DA CRUZ CARDOSO, IZOMARA DA CRUZ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE

 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 de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 392721 Nr: 28198-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PEREIRA LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAM APARECIDA DE JESUS 

DEL SANTO - OAB:9.885-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ESTEVES DE LACERDA 

FILHO - OAB:2.492/MT

 Vistos, etc.

Defiro o prazo legal para manifestação do autor. Nada sendo requerido, 

retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 23165 Nr: 6264-64.1999.811.0041

 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): NAIZILDA OLIVEIRA LIMA NUNES, ANTÔNIO 

FERREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO FABIANO DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/6546, NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - 

OAB:6.389/MT

 Vistos, etrc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 764108 Nr: 16735-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA JOPEJO LTDA., JOSE MURA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 Vistos, etrc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1107909 Nr: 13815-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA, CARMEM CORREA 

FERREIRA, SEBASTIANA SILVA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENE CAROLINA FERREIRA 

SOUZA - OAB:22477/MT, HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:22475-O/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para manifestar sobre ofício de fls.212/213 e 

o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 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

 Vistos, etc.

Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação de 

fls.169/176, que é processado no efeito suspensivo.

Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei.

Após, cumpra-se determinação de fl.166 e remeta-se ao E. Tribunal de 

Justiça, para apreciação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1166242 Nr: 38508-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANIL RODRIGUES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINÍCIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14.962, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - OAB:21.417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos, etc.

A presente já teve pronunciamento judicial, com transito em julgado, 

encerrando a prestação jursidicional. Assim, desentranhe-se inicial de 

fls.171/182, entregando-a ao Signtário, mediante termos nos autos.

Intime-se o autor sobre documentos acostados às fls.136/168 e se tem 

por satisfeito com a obrigação. Caso negativo, deverá indicar 

expressamente o que falta nos termos da inicial. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 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 o requerido para proceder o depósito dos honorários periciais no 

przo legal, sob pena de bloqueio on line.

Após, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 900943 Nr: 30533-45.2014.811.0041

 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): PAULETTO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - 

ME, ALLAN BARCELO FERREIRA, CLAUDIA PAULETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 828955 Nr: 34799-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCIA MARIA COSTA NACAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

ofício de fls. 223/225 e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818345 Nr: 24695-58.2013.811.0041

 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): SOFHIA AGRONEGÓCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

ofício de fls. 165/168 e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 876561 Nr: 14482-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, ARI 
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ROSA DOS SANTOS, CLEONICE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160.487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para retirar a 

certidão de trâmite da presente ação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 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 A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1085198 Nr: 3894-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SAN MARIANA LTDA EPP, LAURO 

RONDON BALESTEIROS, RODOLFO BENEDITO CAMPOS SARGI, JULIANA 

CAMPOS SARGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

pesquisa acostada aos autos e ainda, providenciar os requisitos 

necessários para pesquisa no SIEL como nome da mãe do executado e 

data de nascimento, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 212900 Nr: 2594-52.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BEZERRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 07/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 424928 Nr: 8621-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM 

LTDA, EDSON FARIA LUZ, JOSÉ HENRIQUE DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 07/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 852471 Nr: 55273-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SOL E 

MAR LTDA, SANDRA REGINA VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 07/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 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

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 07/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1148440 Nr: 30982-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINA FRANÇA NETA ME, JUSCELINA 

FRANCA NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 377870 Nr: 14007-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL LUIZ DE ALMEIDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUBANK S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre a 

retificação do Laudo Pericial de fls. 409/415, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 367585 Nr: 5616-35.2009.811.0041

 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: ALTAIR SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/O, RODOLFO BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:21452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica aparte autora intimada para se manifestar 

sobre os extratos apresentados pela parte requerida às fls. 193/201 , no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1058605 Nr: 50312-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIR FERREIRA DA SILVA - ME, GENIR FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Ficam as partes intimadas para se manifestarem 

sobre os esclarecimentos do perito de fls. 182/184, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1053128 Nr: 47962-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. L. A. A. OURO VERDE DE MATO GROSSO- 

SICREDI OURO VERDE -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS IKEDA, ANDREIA DOMINGAS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 895851 Nr: 26981-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D P DE OLIVEIRA ME, NILDA MARIA BORGES 

DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá o credor indicar outros bens passíveis de penhora no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1018579 Nr: 31200-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA ATAIDES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Deverá o credor indicar outros bens passíveis de penhora no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003412-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINA SOFIA DE CAMARGO BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT0011722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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, 17.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018427-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17.08.18

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021153-10.2016.8.11.0041

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:

CLEONILDO SALES DA SILVA (EXECUTADO)

MARINHO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, 

diga-se, nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17.08.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013182-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA COSTA PADILHA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17.08.18

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 159 de 559



Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026040-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDO MARTINS DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito 

do requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020124-51.2018.8.11.0041

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:

SANTINHA ROSA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito 

do requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021702-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MAXWEL SIQUEIRA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito 

do requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025466-43.2018.8.11.0041

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:

DANIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito 

do requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17.08.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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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)

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, 17.08.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033972-42.2017.8.11.0041

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:

UBIRAJARA LUPOLI BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com a presente Ação, visando o recebimento de valor consignado na 

inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido o mandado 

inicial em execução. Instruiu seu pedido com documentos acostados na 

inicial. Regularmente citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo 

assinalado sem apresentar defesa, conforme certificado nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente de Ação Monitória, visando o recebimento de 

valor consignado na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser 

convertido o mandado inicial em execução. O processo encontra-se 

maduro para receber decisão, dispensando produção de outras provas, 

cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II c.c. 

artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil. Não resta dúvida que 

na presente ação está se discutindo o direito do autor em receber a 

importância consignada na inicial, admitindo que a dívida não se tem título 

líquido e certo, para propositura da execução. Razão pela qual, veio 

garantir seu direito através da presente Ação Monitória. A parte requerida 

foi citada e deixou transcorrer o prazo assinalado, sem pagar o débito ou 

apresentar Embargos, consoante certificado nos autos. Razão pela qual, 

decreto-lhe a revelia, aplicando seus efeitos. A inércia da requerida 

demonstra não ter qualquer interesse no desfecho da demanda, pois 

apesar de citada, deixou escoar o prazo sem nada manifestar. 

Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo 

aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 c.c. artigos 700 e seguintes do 

mesmo Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências jurídicas ali 

apontadas. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos 

consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e 

seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título 

executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de 

Execução, tendo a dívida no valor de R$ 170.045,08 (Cento e setenta mil 

quarenta e cinco reais e oito centavos), devidamente atualizada a partir da 

citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na 

forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Condeno a parte 

requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do 

ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo. Após, intime-se a parte requerida para pagar a 

condenação no prazo de quinze dias, sob pena de aplicação de multa de 

dez por cento e expedição de mandado de execução e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020798-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WUEDER FRANCISCO DE SOUZA (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, 17.08.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018500-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. MATIAS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não há como homologar acordo considerando que a parte 

requerida não está representada nos autos. Entretanto, diante da 

composição amigável, conforme anunciado nos autos, com relação ao 

débito Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III 

“b” do CPC. Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 
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procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017870-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB - PE12450 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JONILDO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOUBERT JADER DA SILVA OAB - MT19598/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcio Ltda, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de 

Busca e Apreensão contra José Jonildo da S Junior, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, em face do Contrato de 

Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária nº 104759154 firmado 

entre as partes e anunciado na exordial. Alegou que a parte requerida não 

cumpriu com a sua obrigação, deixando de realizar pagamentos desde a 

prestação vencida em 20/08/2018, requerendo a concessão de liminar 

para ao final torná-la em definitivo, com procedência dos pedidos. Juntou 

documentos nos id. 13806640/13806652. A liminar foi concedida ao id. 

138/29106 e devidamente cumprida no id. 14225506/14268820. A parte 

requerida veio aos autos no id. 14285761, requerendo autorização para 

purgar a mora com base no Adimplemento Substancial do Contrato e 

afirmando sobre a tempestividade de sua defesa. Postulou pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Discorreu sobre a tese da 

Teoria do Adimplemento Substancial já que realizou o pagamento de 69% 

do valor do veículo. Asseverou sobre as possíveis perdas e danos da 

venda e transferência do bem para outro estado de forma indevida e sem 

determinação judicial. Postulou pela remessa dos autos ao núcleo de 

conciliação e mediação. Rogou pela improcedência da ação. Juntou 

documentos de id. 14285778/14285778. Não houve a purgação da mora 

nos autos conforme certidão de id. 14305613. Vieram-me conclusos os 

autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão contra José Jonildo da S Junior, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, em face do Contrato de 

Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária nº 104759154. A 

parte requerida sustentou sobre o princípio do adimplemento substancial. 

Pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e que seja 

proibida a parte requerente de transferência e venda o bem. Considerando 

que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e 

estes, encontram-se nos autos, dispensando provas em audiência ou 

pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber 

decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. A 

questão sobre purgação de mora já restou dirimida nos autos, não sendo 

atacada por recurso, sendo matéria alcançada pela preclusão temporal. 

De outra banda, não há como conceder a justiça gratuita ao requerido, 

considerando a ausência de comprovação de rendimentos. Quanto à 

matéria de fundo, não há que se falar em aplicação da Teoria do 

Adimplemento Substancial, levando-se em consideração que, apesar de 

não estar formalmente prevista no Código Civil de 2002, a teoria vinha 

sendo aplicada com base nos princípios da boa-fé objetiva, da função 

social dos contratos, da vedação do abuso de direito e do enriquecimento 

sem causa. Para que houvesse a aplicação da referida teoria, deveria se 

estar quitado mais de 80% do contrato, contudo, em decorrência do 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp. 1.622.555, referida 

teoria não mais se aplica. Vejamos: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

BUSCA E APRENSÃO. CONTRATO DE FINACIAMENTO DE VEÍCULO, COM 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 

911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS 

PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APRENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INCIAL, PARA 

TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXCUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO 

DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 

DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA 

COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. 

REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICONADA AO PAGAMENTO 

DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS 

DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO 

CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA 

SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp 

n.1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A 

UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO 

SENDO A MAIS IDÔNEA EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O 

DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO AGORA, POR ELE 

REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE 

NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA 

DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA SUA FINALIDADE A 

BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO 

INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. [...] (RECURSO ESPECIAL Nº1.622.555-MG 

(2015/0279732-8). RELATOR : MINSTRO MARCO BUZI. R.P/ACÓRDÃO : 

MINSTRO MARCO AURÉLIO BELIZE. JULGAMENTO: 16/03/2017). Neste 

sentido, os nossos julgados assim acompanham o entendimento do STJ, in 

verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

LIMINAR DEFERIDA - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – 

INAPLICABILIDADE – ENTEDIMENTO DA SEGUNÇA SEÇÃO DO STJ – 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento da 

Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, há interesse de agir do 

banco em promover a ação de busca e apreensão, independentemente da 

extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, o que torna 

indevida, nesse caso, a aplicação da teoria do adimplemento substancial. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018). BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL 

– NÃO APLICAÇÃO – DECRETO-LEI N. 911/69 – NORMA ESPECIAL – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento 

firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a tese de 

adimplemento substancial aos casos de alienação fiduciária, ante a 

necessidade de pagamento integral do débito previsto no Decreto-Lei n. 

911/69, norma especial em relação ao Código Civil. In casu, considerando 

a impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial, 

revela-se equivocado o julgamento improcedente da ação, mormente pelo 

fato do devedor não ter comprovado a quitação integral do débito. (Ap 

34654/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 

17/07/2018). Desta feita, diante do novo entendimento acerca da matéria, 

resta prejudicada a alegação do cabimento da teoria do adimplemento 

substancial no caso em tela. As partes firmaram o contrato Contrato de 

Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária nº 104759154, 

ofertando a parte requerida em alienação fiduciária o veículo especificado 

na inicial. Compulsando os autos e o Contrato firmado pelas partes, 

verifica-se que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as 

regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao 

seu conteúdo. De outra banda, denota-se, que o requerido está 

inadimplente por deixar de efetuar o pagamento a partir da prestação 

vencida em 20/06/2018, assim resta caracterizando sua total 

inadimplência. Não há como desconsiderar a mora do devedor, pois o 

principal não está pago como contratado e as parcelas continuam 

inalteradas por não violar disposição legal. A alienação fiduciária, no 

campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui 

uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, 

mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em 

alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse 

direta, na qualidade de depositário do bem. Deste modo, no momento que o 

devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, 

acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a ser o 

proprietário do mesmo. Devida é aplicação do vencimento antecipado do 

contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em 

pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de 

descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora com o 

pagamento das parcelas contratadas. Diante do exposto e considerando o 

que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a presente 

Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial, com fundamento 

no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Decreto Lei n. 911/69. Declaro consolidado nas mãos do autor o domínio e 

posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a 
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venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima 

citado, com prestação de contas em vinte dias, após a venda do bem. 

Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está autorizado à 

transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a 

eles trazidos. 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 e retificações de estilo. Após, nada sendo requerido, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 17.08.18

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016494-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALLES RODRIGO DOS SANTOS ROSA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Tales Rodrigo dos Santos Rosa, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com a presente Ação de Embargos à Execução, em face 

da Ação de Execução autos nº 1025346-34.2017.8.11.0041, associada a 

este feito, movida pelo Banco Bradesco S/A, no mérito, afirmou a 

possibilidade de contestação por negativa geral, dispensando a 

impugnação específica. Aduziu sobre os contratos bancários, 

sustentando que o Banco é um fornecedor dos serviços bancários de 

consumo, sendo aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor. 

Que o contrato celebrado é um pacto de adesão. Questionou sobre a 

aplicação dos juros remuneratórios que se encontra acima da taxa média 

de juros de mercado aplicada pelo Banco Central que na época era de 

1,89% ao mês, enquanto que a taxa contratada era de 2,85% ao mês e 

40,1000% ao ano. Asseverou ainda, que no contrato existe a cobrança de 

capitalização diária, onerando ainda mais o contrato, tornando-o lesivo ao 

consumidor. Sustentou a boa fé do consumidor. Pretende a inversão do 

ônus da prova. Postulou pela declaração de nulidade da cédula de Crédito 

Bancário; pela aplicação da capitalização anual e aplicação da taxa de 

juros remuneratórios do percentual de 1,89% ao mês, bem como, a 

concessão da justiça gratuita. Juntou documentos nos ids. Num. 13647761 

- Pág. 1/Num. 13647770 - Pág. 7. Em resposta (Num. 14151073 - Pág. 

1/Pág.13) o embargado fez uma breve considerações iniciais. No mérito 

sustentou que a taxa de juros cobrada em face do empréstimo concedido 

para o embargante não pode ser considerada abusiva, pois encontra-se 

na média de mercado estabelecido pelo Banco Central. Asseverou que a 

previsão de capitalização diária de juros não é abusiva e nem enseja 

desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva, pois foi devidamente 

contratada. Pugnou pelo julgamento antecipado da lide. A parte 

embargante ratificou a tese inicial e requereu a procedência dos pedidos 

ali contidos. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação de Embargos à 

Execução, em face da Ação de Execução autos nº 

1025346-34.2017.8.11.0041, associada a este feito, movida pelo Banco 

Bradesco S/A. Em síntese requereu a parte embargante a aplicação da 

taxa média de juros de mercado no contrato em questão, na ordem de 

1,89% ao mês, bem como, a aplicação da capitalização mensal e a 

inversão do ônus da prova, tendo em vista que se trata de relação de 

consumo. Pugnou pela concessão da justiça gratuita. Em resposta, o 

embargado sustentou que a taxa de juros cobrada em face do empréstimo 

concedido para o embargante não pode ser considerada abusiva, pois 

encontra-se na média de mercado estabelecido pelo Banco Central e 

asseverou que a previsão de capitalização diária de juros não é abusiva e 

nem enseja desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva, pois foi 

devidamente contratada. Compulsando os autos, verifica-se que a matéria 

tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e, estes já estão 

nos autos para receber decisão, cabendo julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355-I do Código de Processo Civil, dispensando 

produção de provas em audiência ou pericial. Torna inócua a pretensão de 

inversão de ônus da prova, pois todos os elementos para julgamento já 

estão nos autos e no processo em apenso e cabe a este Juízo dirimir as 

questões de direito suscitadas nos autos, sendo dispensável a prova 

pericial, pois como dito acima, as divergências desta ação são 

estritamente de direito e documental, não necessitando de dilação 

probatória. A presente Ação de Embargos é oriunda da Ação de 

Execução nº 1025346-34.2017.8.11.0041, em associação, onde ali está 

aparelhada pelo título executivo extrajudicial n. 10212570, constante no id. 

Num. 9476276 - Pág. 1/Pág.6, correspondente a uma Cédula de Crédito 

Bancário – Empréstimo – Capital de Giro. Diante do contrato acostado nos 

autos da Ação Executiva (id. 9476276), verifica-se que não procedem os 

argumentos do embargante em pretender a limitação de juros 

remuneratórios, devendo prevalecer o pactuado entre as partes, pois 

verifica-se no referido, especificamente no item 3.3 – Encargos 

Prefixados, item 3.3.1 – Taxa de Juros Efetiva, os juros ali fixados de 

2,85% a.m e 40,10% a.a, não possui a abusividade narrada na inicial, pois 

o percentual ali fixado está dentro do valor de mercado. Há muito tem 

pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de 

juros remuneratórios em 12% ao ano, não podendo o pactuado ser 

desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmula 

648 do STF e Súmula 382 STJ. Não pode ser desconsiderado o avençado 

por tratar de taxas pré-fixadas em percentual de mercado que não violam 

disposição legal, devendo prevalecer à taxa de juros pactuada entre as 

partes. Quanto à capitalização de juros, merece os seguintes destaques: 

Apesar de ser permitida a referida quando avençado pelas partes, como 

no caso em tela, não pode ser diária, pois existe permissão para 

capitalização mensal ou anual de juros e não diária, o que se observa no 

item 3.2 contrato. Na decisão do Superior Tribunal de Justiça, em recurso 

repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a questão sobre o 

assunto, colocando uma pá de cal sobre a celeuma sobre a discussão e 

diversidade de julgamentos. Ali sedimentou a matéria, tornando-a 

inquestionável: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade 

inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da 

publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 

2.170-01, desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros 

em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada”. Como na Cédula de Crédito Bancário houve a 

pactuação expressa da capitalização diária dos juros é suficiente para 

constatar que houve previsão da capitalização de juros, entretanto, 

deverá ser substituída a capitalização diária pela capitalização mensal. É 

patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem 

jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito 

(consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação 

dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua 

incidência, nesta espécie de contrato. Apesar de retificar a forma de 

capitalização de juros, tal fato não impõe declara nulidade do título 

executado que possui os requisitos legais. De outra banda, não cabe 

conceder Justiça Gratuita, posto que o autor está assistido pela 

Defensoria Pública como Curadora Especial diante de sua revelia. Diante 

do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos do Devedor e 

ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I 

c.c 920 II, primeira parte, do NCPC, para fazer incidir capitalização mensal 

dos juros pactuados em substituição à capitalização diária. No mais, 

permanece o contrato como pactuado entre as partes. Considerando que 

o autor decaiu da parte mínima, condeno o requerido nas custas e 

despesas processuais, como nos honorários advocatícios que fixo em 

dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação. Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

extraindo-se cópia dos julgados e do trânsito em julgado, juntando-a na 

Ação de Execução n. 1025346-34.2017.8.11.0041, em associação e 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 17.08.18

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 18183-54.2016.811.0041 – Cod. 1118680

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

EXECUTADO(A,S): LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA

CITANDO(A,S): Lucas da Cunha Nogueira, Cpf: 700.986.211-73
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/05/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 50.043,00

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas+ 

honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor (oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Cuiabá - MT, 

15 de agosto de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 792267 Nr: 46362-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 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: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT

 Vistos.

Processo concluso pendente de providências pela Secretaria.

CNGC, art. 701, XVIII - impulsionar, por certidão, os feitos que dependam 

da mera prática de atos ordinatórios, nos termos da legislação processual 

e do art. 482, VI, CNGC.

 CNGC,art. 1232, § 1º: Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC).

Regularize-se, intimando-se o Exequente para manifestar-se sobre a 

petição de fls. 137/156, em cinco (05) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 875278 Nr: 13621-70.2014.811.0041

 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: GLEISON APARECIDO BATISTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 DESPACHO

 Vistos.

Diante da anuência tácita do Requerido que permaneceu silente (fl. 232), 

EXPEÇA-SE ALVARÁ como postulado pelo Autor a fl. 228 e arquivem-se 

em definitivo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 773192 Nr: 26325-86.2012.811.0041

 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): POSTO ÁGUIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, MARCOS JOSE ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em quinze (15) dias.

 Caso frutífera a consulta efetuada via Renajud, determino a inclusão da 

restrição de transferência, sobre eventuais bens.

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1138292 Nr: 26689-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZA FONTES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (fl. 51), fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 795219 Nr: 1549-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO SOARES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT

 Vistos.

Tendo demonstrado a inexistência de outros bens penhoráveis, possui o 

Credor direito de diligenciar na busca de seus créditos – art. 797, CPC, 

mostrando-se adequado que se permita ao oficial de justiça dirigir-se ao 

local indicado pelo Exequente e que proceda no arrolamento dos bens 

existentes no local.

Defiro, portanto o pedido de fl. 117, devendo ser expedido mandado de 

penhora nos termos do art. 831 e ss. do CPC.

Em quinze (15) dias, o Exequente comprove o recolhimento da diligencia 
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do oficial de justiça, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 911562 Nr: 37889-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. S. DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA - ME, ADILSON JOSÉ JAMARINO, AGUINALDO PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em cinco (05) dias o Exequente promova o regular andamento processual, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 857024 Nr: 59272-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LOUZICH DA SILVA - 

OAB:17532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Com relação à execução de sentença promovida por PAULO CESAR 

MORAIS, este anuiu com o depósito efetuado pelo Executado as fls. 

99/101, assim nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinto o 

Cumprimento de Sentença.

Custas finais pelo Executado.

EXPEÇA-SE ALVARÁ conforme postulado pelo Exequente (fl. 104).

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 361217 Nr: 31181-35.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI FUNDOS GARANTIDORES - SFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERTICE TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, RODRIGO DIAS CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10.220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Considerando o julgamento dos embargos do devedor em apenso, 

intime-se o Exequente dar prosseguimento ao feito em cinco dias, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 880590 Nr: 17135-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARANTIA ASSESSORIA DE COBRANÇA 

LTDA ME, FREDERICO MULLER COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fl. 153, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços dos executados por meio dos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

A Secretaria regularize o acúmulo de documentos diversos na contra 

capa dos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1085796 Nr: 4184-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERTICE TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

RODRIGO DIAS CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16.208/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando que o Exequente anuiu com o depósito efetuado pelo 

executado (fl. 81), nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinto a 

presente execução de sentença.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados à fl.76 em 

favor do exequente, conforme dados bancários indicados à fl.81.

Ressalte-se que eventual prosseguimento da execução pelo exequente, 

deve prosseguir nos autos da execução em apenso.

Custas finais pelo Executado.

Desapensem -se e arquivem-se em definitivo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 810736 Nr: 17233-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFSCFEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido do credor e determino penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico 

BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no 

valor de R$911,20 (indicado a – fl. 97).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 
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penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de quinze (15) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online, sobre a qual deverá 

a Exequente manifestar-se em quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 428803 Nr: 10311-95.2010.811.0041

 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: ELIZABETE BARBOSA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:OAB/MT 15.383, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB-MS 13.116, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando que o Exequente manifestou-se pela quitação da obrigação 

com a penhora online efetuada nos autos (fls. 131/135), nos termos do 

art. 924, II, do CPC, julgo extinto a presente execução de sentença.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados a fl. 139 em 

favor da Defensoria, conforme dados bancários indicados a fl. 143.

 Outorgo o prazo de 15 (quinze) dias para que a Exequente informe os 

dados bancários para pagamento, sobre pena de imediata remessa dos 

autos para o arquivo em definitivo.

Custas finais pelo Executado.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 754120 Nr: 6083-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARCILENE BEATRIZ ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA IRACEMA ANTUNES - 

OAB:7668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando que o Exequente manifestou-se pela quitação da obrigação 

com a penhora online efetuada nos autos (fl. 141), nos termos do art. 924, 

II, do CPC, julgo extinto a presente execução de sentença.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados a fl. 138 em 

favor do Exequente, conforme dados bancários indicados a fl. 141/142 .

Custas finais pelo Executado.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1077977 Nr: 190-95.2016.811.0041

 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 MERCEDES-BENS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONES SERVIÇOS DE GUINCHOS E 

GUINDASTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VITOR RUSSO 

FERREIRA ROCHA - OAB:18.219

 DECISÃO

 Vistos.

Não consta nos autos nenhum valor depositado em juízo, razão pela qual 

determino o imediato envio dos autos ao arquivo em definitivo.

Intima-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 803817 Nr: 10277-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACE ADELE BADRE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DOUGLAS BADRE 

TEIXEIRA - OAB:8.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando que o Exequente anuiu com o depósito efetuado pelo 

executado (fl. 167), nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinto a 

presente execução de sentença.

Registre-se que a Exequente já levantou o valor depositado pelo 

Executado conforme alvará de fl. 170, razão pela qual o saldo 

remanescente depositado nos autos (fl. 167), deve ser levantado pelo 

Executado.

Custas finais pelo Executado.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 777379 Nr: 30740-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI DE ALMEIDA, ELI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

Cuiabá (MT), 15 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 729897 Nr: 25923-39.2011.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

SERVIDORES DA CEFET MT E CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIA DUMONT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por COOPERATIVA 

DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO CEFET MT E 

CEFET CUIABÁ – SICOOB COOPERTEC, Sociedade Cooperativa de Crédito 

em face de LUIZ MARIA DUMONT, em que as partes informam composição 

amigável consoante termo de acordo.

Portanto, nos termos do art. 921, I, do CPC, HOMOLOGO para que surtam 

seus jurídicos efeitos o a transação celebrada entre as partes 

(fls.127/128) através do qual estabelecem a forma de composição da lide 

em destaque.

 Em consequência, defiro o pedido de suspensão do feito na forma 

postulada pelas partes, mantenha-se o feito no arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Decorrido o prazo da suspensão, deverá o Exequente dar prosseguimento 

no feito ou postular sua extinção pelo cumprimento da obrigação, em cinco 

(05) dias, sob pena de presunção da quitação da obrigação e 

consequente extinção do feito.

Custas e honorários na forma do acordo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 10 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 422213 Nr: 7296-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): CLAUDILENE ANTUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:257.220 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o novo endereço do devedor especificado a fl. 84, 

expeça-se novo mandado de citação da executada, promovendo-se os 

atos subsequentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 825111 Nr: 31123-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOIZE MARTINHA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MUHL - OAB:15658/O, 

MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ ARRUDA - OAB:13.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 SENTENÇA

Vistos.

O Exequente deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão a fl.139). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 140/142, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 143).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Exequente é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Credora, julgo 

extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorário advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do NCPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cuiabá/MT, 10 de Agosto de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 815255 Nr: 21709-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MS 12179A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A em face de JOSUÉ DIAS DA SILVA, em que as 

partes informam composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, nos termos do art. 921, I, do CPC, HOMOLOGO para que surtam 

seus jurídicos efeitos o a transação celebrada entre as partes 

(fls.161/162) através do qual estabelecem a forma de composição da lide 

em destaque.

 Em consequência, defiro o pedido de suspensão do feito na forma 

postulada pelas partes, mantenha-se o feito no arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Decorrido o prazo da suspensão, deverá o Exequente dar prosseguimento 

no feito ou postular sua extinção pelo cumprimento da obrigação, em cinco 

(05) dias, sob pena de presunção da quitação da obrigação e 

consequente extinção do feito.

Custas e honorários na forma do acordo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 10 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 823690 Nr: 29772-48.2013.811.0041

 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): SILVA ALMEIDA LTDA, ETELVINA REJANE DA 

SILVA ALMEIDA, REGIANE MARIA SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.
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 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 10 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 294796 Nr: 11841-42.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPAGRO - COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, PATRICIA BIONDO - 

OAB:51346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão sine die do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 10 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 366508 Nr: 5223-13.2009.811.0041

 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): LUNAR DISTRIBUIDORA DE THINNER E 

SOLVENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:3338/TO

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT),10 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 239253 Nr: 8111-57.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINA ROSA DE CASTRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁBIA BARBOSA DA FONSECA - 

OAB:10.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista o transito em julgado da decisão de fl. 291, nos termos do 

art. 924, II, do CPC, julgo extinto o Cumprimento de Sentença.

Cumpra-se integralmente a referida decisão, e, considerando a não 

localização da Exequente pra levantar os valores depositados nos autos 

em seu favor, remetam-se ao arquivo em definitivo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1263887 Nr: 25756-12.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROPOSTO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 

COMBUSTÍVEL LTDA, ARNALDO ALBINO WAGNER

 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 LUIS CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB: 

OAB 5.308/A MT

 Vistos.

Analisando detidamente os autos conclui-se que as questões de fato e de 

direito sobre as quais versam o feito estão totalmente demonstradas pelos 

documentos que o instruem, logo, a demanda pode ser julgada no estado 

em que se encontra.

 Afinal é dever do juiz que, ao constatar a desnecessidade a produção de 

outras provas quando já houver elementos suficientes para formar seu 

convencimento, passar ao julgamento antecipado da lide nos termos do 

art. 355, I, do CPC.

Ressalte-se que ao Judiciário cumpre velar pela prestação jurisdicional 

efetiva e útil. Para tanto, o órgão judicial deve intervir ativamente no 

processo, fazendo uso efetivo do poder que lhe é atribuído pelo art. 370 

do CPC. Portanto, de acordo com o princípio da persuasão racional, se o 

magistrado entende que estão reunidos os meios de prova indispensáveis 

para que julgue com segurança, não é obrigado a exercer o seu poder 

instrutório.

 Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que assim se 

pronunciou:

“(...) Inexiste, de igual modo, error in procedendo em decorrência do 

indeferimento de determinada prova ou em virtude do julgamento 

antecipado da lide, notadamente porque, ao magistrado, destinatário final 

do acervo probatório reunido nos autos, incumbe avaliar a pertinência, 

assim como a própria necessidade da produção de determinada prova. 

Alias, em se tratando de matéria exclusivamente de direito, ou de direito e 

de fato, sem que haja necessidade de produção de prova em audiência, é 

dada ao juiz a possibilidade de conhecer diretamente o pedido, nos termos 

do art. 330, I, da lei adjetiva civil. (...)” (Ag.Reg. no Resp. n.º 1466365/RJ, 

Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 

06/08/2015. DJe 24/08/2015)

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal que 

também assinala que o indeferimento das provas pretendidas pelas 

partes, tidas como desnecessárias, não viola os princípios do contraditório 

e ampla defesa, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONSTITUCIONAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS DISPENSADA. DILIGENCIA 

PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO; 
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I- O Supremo Tribunal Federal tem decidido de que o indeferimento de 

diligencia probatória, tida por desnecessária pelo juízo a quo, não viola os 

princípios do contraditório e da ampla defesa. II- A exigência do art. 93, IX, 

da Constituição, não impõe que seja a decisão exaustivamente 

fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e 

concisa as razões de seu convencimento. III – Agravo regimental 

improvido. (AI 737693 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 

Primeira Turma. Julgado em 09/11/2010, DJe 26/11/2010)

Diante destas considerações, entendo que na hipótese, o processo deve 

ser julgado no estado em que se encontra razão pela qual determino que 

os autos permaneçam conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 446247 Nr: 20604-27.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACETDCL, AAW

 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.

Diante da oposição de embargos pela Devedora, recebidos sem efeitos 

suspensivos e da sua inércia em promover o pagamento do débito 

exequendo, consoante disposto no art. 835, I, do CPC, defiro o pedido do 

credor e determino a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira e sua indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico 

BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no 

valor de R$ 778.611,59 (setecentos e setenta e oito, seiscentos e onze mil 

reais e cinquenta e nove centavos) – conforme planilha de fl. 97.

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intime-se a referida Executada, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online, sobre a qual deverá 

o Exequente manifestar-se em cinco (05) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1247044 Nr: 20239-26.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONY MILITÃO ROCHA, RONY MILITÃO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Vistos.

Para prosseguimento do feito, devem os Embargantes comprovar o 

recolhimento das custas de distribuição do feito em cinco (05) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290, do CPC.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 859581 Nr: 1411-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MATHIAS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO GMAC 

S/A em face de JOÃO MATHIAS BORGES, em que as partes informam 

composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (fls.102) através do qual estabelecem a forma 

de composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo 

efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

 Custas processuais e honorárias advocatícios na forma do aludido 

Acordo.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de Agosto de 2018

Jose Arimatea Neves Costa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 788101 Nr: 42036-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONY MILITÃO DA ROCHA, RONY MILITÃO 

ROCHA, MARIA ANGELA VIÑÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se na forma requerida pelo Exequente a fl. 122/123.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 389467 Nr: 24823-20.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DECIO A FILHO CIA LTDA ME, CECÍLIA 

MARIA DE ARAÚJO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1071976 Nr: 56231-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LIDINEI JOSÉ LEITE DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:152305- OAB/SP

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de revisional de contrato proposta por LIDINEI JOSÉ LEITE DE 

AZEVEDO E BANCO GMAC S/A, em que as partes informam composição 

amigável consoante termo de acordo.

Portanto, nos termos do art. 921, I, do CPC, HOMOLOGO para que surtam 

seus jurídicos efeitos o a transação celebrada entre as partes 

(fls.118/119) através do qual estabelecem a forma de composição da lide 

em destaque.

 Em consequência, defiro o pedido de suspensão do feito na forma 

postulada pelas partes, mantenha-se o feito no arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Decorrido o prazo da suspensão, deverá o Exequente dar prosseguimento 

no feito ou postular sua extinção pelo cumprimento da obrigação, em cinco 

(05) dias, sob pena de presunção da quitação da obrigação e 

consequente extinção do feito.

Custas e honorários na forma do acordo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 14 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 754244 Nr: 6213-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIONE ÍTALO BALSANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO H. LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 12.409-A, LUZIA ANGÉLICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o devedor a indicar bens a penhora ou informar a localização do 

veículo indicado a fl. 65, em quinze (15) dias, sob pena de aplicação de 

multa nos termos do art. 774, V, do CPC.

Após, intime-se o Exequente a dar prosseguimento no feito em cinco (05) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1042228 Nr: 42596-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:9975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Diante da informação de quitação integral do acordo homologado nos 

autos, certifique-se o trânsito em julgado da referida sentença de fl. 364, e 

arquivem-se em definitivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1253491 Nr: 22267-64.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA AMELIA NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES 

DE ANDRADE - OAB:78069/MG, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a emenda à inicial de fls. 18/35.

Para prosseguimento do feito, devem os Embargantes comprovar o 

recolhimento das custas de distribuição do feito em cinco (05) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290, do CPC.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 371000 Nr: 7510-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

LOJISTAS VEST. E CONFECÇÕES DE CBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINA MARIA DE BARROS SALEH - ME, 

NASSIM MUSBAH AHMAD SALEH, PAULINA MARIA DE BARROS SALEH - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1.562 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente fl. 332, fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 276977 Nr: 5014-15.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR CEZAR VIDOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando que o Exequente manifestou-se pela quitação da obrigação 

com a penhora online efetuada nos autos (fl. 221/222), nos termos do art. 

924, II, do CPC, julgo extinto a presente execução de sentença.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados a fl. 216 em 

favor do Exequente, conforme dados bancários indicados a fl. 221/222 .

Custas finais pelo Executado.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018
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JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 968613 Nr: 8556-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGAS RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 794658 Nr: 974-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 DECISÃO

Vistos.

Considerando a não localização do Exequente, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, até eventual manifestação do interessado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 14 de Agosto de 2018.

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 389998 Nr: 25397-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE JESUS BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Considerando as inúmeras tentativas frustradas de localização do 

Executado, como se verifica das certidões negativas acostadas aos 

autos, circunstancia que reflete na dispensa de esforços sem medida e 

recurso financeiro por parte do credor, causando a impressão que os 

devedores tentam se ocultarem furtivamente de cumprir a obrigação (art. 

813, II, do CPC).

 Diante disso, defiro o pedido do Exequente e determino o ARRESTO de 

valores online, via sistema BACENJUD, em contas do Devedor, nos termos 

do art. 653, do CPC, para satisfação do débito no valor de R$15.331,18 (fl. 

12).

 Havendo sucesso no bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

Efetivado o ARRESTO, com ou sem sucesso, deverá ser promovida a 

CITAÇÃO POR EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada pela 

Secretaria, devendo a publicação acontecer exclusivamente via DJE, vez 

que indisponível a publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo 

códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 9 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1070014 Nr: 55381-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANTONIO XAVIER MACEDO, THIAGO 

ANTONIO XAVIER MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 16.020,25 (demonstrativo de 

cálculo – fl. 87v).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online

 Não havendo sucesso na penhora, intime-se o Exequente a requerer o 

que entender de direito em cinco (05) dias, sob pena de extinção por 

inexistência de bens.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 9 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 960830 Nr: 5187-58.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GABRIEL DA SILVA JÚNIOR 

- OAB:12.941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103.587/OABSP

 DESPACHO

Vistos.

A fim de evitarmos a eternização da demanda e em inteligência ao princípio 

da Celeridade Processual, previsto no novo Código de Processo Civil, 

indefiro o requerimento de nova dilação de prazo – fl. 134.
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Sendo assim, intime-se o Exequente para requerer o que entender direito 

em quinze (15) dias sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 762583 Nr: 15117-08.2012.811.0041

 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): ADRIANO ALVES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10.018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Tendo em vista o anunciado descumprimento do acordo firmado entre as 

partes, promova-se a retificação da capa dos autos, fazendo as 

alterações necessárias.

 Trata-se de Execução de Sentença promovida por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE 

MATO GROSSO em face de ADRIANO ALVES MARQUES (fls. 131/140).

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 ou 

pessoalmente na ausência para que efetue o pagamento do montante 

apontado a fl. 132, 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.

Cuiabá (MT), 14 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 726807 Nr: 22638-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO ITAPEVA II MLTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA COUTINHO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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 embargada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração – 

fls. 96/103 porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade da sentença 

de extinção – fls. 94/95.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 14 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 939639 Nr: 54416-21.2014.811.0041

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER ALVES MONGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório 

nos autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como título 

executivo, diante da não localização do Devedor ou do veículo sob 

garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o 

presente feito seja processado como Execução.

 A Secretaria promova a conversão do feito, anotando-se seu 

processamento como processo executivo na capa dos autos e no Sistema 

Apolo.

 EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829).

 Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC.

Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça.

O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 14 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 702216 Nr: 36837-02.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CARMOSA PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16.208/MT, DIEGO A VARGAS NUNES - OAB:10.220, EDUARDO 

THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema RENAJUD e INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

credor manifestar-se em quinze (15) dias.

Caso frutífera a consulta efetuada via RENAJUD, determino a inclusão da 

restrição de transferência, sobre eventuais bens.

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Regularize-se a documentação constante na contracapa.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 785543 Nr: 39408-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3 MACHADO BUFFET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.
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Considerando as inúmeras tentativas frustradas de localização do 

Executado, como se verifica das certidões negativas acostadas aos 

autos, circunstancia que reflete na dispensa de esforços sem medida e 

recurso financeiro por parte do credor, causando a impressão que os 

devedores tentam se ocultarem furtivamente de cumprir a obrigação (art. 

813, II, do CPC).

 Diante disso, defiro o pedido do Exequente e determino o ARRESTO de 

valores online, via sistema BACENJUD, em contas do Devedor, nos termos 

do art. 653, do CPC, para satisfação do débito no valor de R$526.917,95 

(fl. 87).

 Havendo sucesso no bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Efetivado o ARRESTO, com ou sem sucesso, deverá ser promovida a 

CITAÇÃO POR EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada pela 

Secretaria, devendo a publicação acontecer exclusivamente via DJE, vez 

que indisponível a publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo 

códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 17 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 789736 Nr: 43762-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 56.198,82 (demonstrativo de 

cálculo – fls. 57-v/58).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online, sobre a qual deverá 

o Exequente manifestar-se em quinze (15) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 760354 Nr: 12711-14.2012.811.0041

 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): FABIO FREITAS OLIVEIRA ME, FABIO FREITAS 

OLIVEIRA

 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:

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido do credor e determino nova tentativa penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para 

satisfação do débito no valor de R$46.083,90 (indicado a – fl. 55).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor, mas em prevalência dos 

princípios da economia e celeridade processuais e da efetividade da 

execução, os prazos contra o revel correm independentemente de 

intimação – inteligência do art. 346, do CPC , se faz desnecessária a sua 

intimação pessoal acerca desta, sobretudo porque não teve interesse em 

opor-se à execução.

Segue o demonstrativo da medida de penhora online, sobre a qual deverá 

o Exequente manifestar-se em quinze (15) dias. Em igual prazo, caso 

reste infrutífera a medida constritiva, intime-se o Credor a indicar bens que 

satisfaçam a execução ou manifestar interesse na expedição de Certidão 

de Crédito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 17 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 235020 Nr: 4196-97.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTA MARIA AMARAL DE CASTRO PINTO 

PENNA, PAULO LUCAS DE ALMEIDA PENNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 DECISÃO

Vistos.

Diante da inércia da Executada em promover o pagamento do débito 

exequendo ou opor-se por meio de embargos à execução, consoante 

disposto no art. 835, I, do CPC, defiro o pedido do credor e determino nova 

tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos 

do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no valor de R$ 110.856,76 – 

fl. 229.

Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online, sobre a qual deverá 

o Exequente manifestar-se em quinze (15) dias. Em igual prazo, caso 

reste infrutífera a medida constritiva, intime-se o Credor a indicar bens que 

satisfaçam a execução ou manifestar interesse na expedição de Certidão 

de Crédito.

 No mais, a Secretaria promova-se a abertura do 2º volume dos autos, a 

partir da fl. 200, conforme determina a CNGC/MT em seu art. 337.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 17 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 242269 Nr: 10859-62.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DISOPEL LTDA., CARLOS 

VICTOR PETTERLE, JULIO OPOLSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/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:

 DESPACHO

Vistos.

Intime-se o Exequente a se manifestar em quinze (15) dias acerca da 

Certidão do Oficial de Justiça – fl. 128 requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 17 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 740856 Nr: 37615-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA AMBRÓSIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CARVALHO STELLA - 

OAB:9897 MT, 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:

 DECISÃO

Vistos.

Processo concluso pendente de providências pela Secretaria desde 

21/04/2016.

Ad cautelam, expeça-se Ofício ao DETRAN-MT conforme determinação de 

fl. 80.

Diante da inércia da Executada em promover o pagamento do débito 

exequendo ou opor-se por meio de embargos à execução – fl. 108, 

consoante disposto no art. 835, I, do CPC, defiro o pedido do credor e 

determino a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos 

do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no valor de R$ 44.616,53 – 

fl. 09

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor, mas em prevalência dos 

princípios da economia e celeridade processuais e da efetividade da 

execução, os prazos contra o revel correm independentemente de 

intimação – inteligência do art. 346, do CPC , se faz desnecessária a sua 

intimação pessoal acerca desta, sobretudo porque não teve interesse em 

opor-se à execução.

Segue o demonstrativo da medida de penhora online, sobre a qual deverá 

o Exequente manifestar-se em quinze (15) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 17 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 257632 Nr: 20283-31.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO, ROBERTO 

ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEIXO BASSO, ALEIXO BASSO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adérito Pinheiro Duarte - 

OAB:3.602/MT, ALCEBIADES JOSÉ BONFIM - OAB:3210, ELIANETH 

GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 DECISÃO

Vistos.

Previamente defiro o pedido do credor e determino a penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para 

satisfação do débito no valor de R$ 598,70 – fl.114.

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se o Executado, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de quinze (15) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online, sobre a qual deverá 

o Exequente manifestar-se em quinze (15) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 17 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1080749 Nr: 1914-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUBIANE SILVA DA ROCHA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUOS - 

OAB:24505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por NUBIANE SILVA DA 

ROCHA COELHO em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS (fls. 

167/170).

Nos termos do art. 536, § 1º, do CPC, intime-se o Executado BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS, via advogado constituído nos autos, para 

cumprir obrigação de fazer em quinze (15) dias, consoante petição do 

Exequente as fls. 167/170, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), que será devida desde o dia em que se configurar o 

descumprimento desta decisão e incidirá enquanto não for cumprida esta 

decisão (art. 537, § 4º, do CPC).

Registre-se que, na hipótese, aplica-se no que couber, o art. 525, do CPC.

Retifique-se a capa dos autos, eis que se trata de cumprimento de 

sentença.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 778426 Nr: 31830-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIANTE COMÉRCIO E REPRESENTANTÇÕES 

LTDA-ME, HAROLDO TRISTÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Previamente a análise dos pedidos do Exequente – fls. 115/118 e diante da 

publicação do Edital de fl. 79 NOMEIO para atuar como CURADOR 

ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 14 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 248414 Nr: 15846-44.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DISOPEL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 3.509,17 (demonstrativo de 

cálculo – fls. 171/172).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Não havendo sucesso na penhora, intime-se o Exequente a requerer o 

que entender de direito em cinco (05) dias, sob pena de extinção por 

inexistência de bens.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 8 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 392307 Nr: 27678-69.2009.811.0041

 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): ARISMAR PESSOA DA CRUZ LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

 Defiro o pedido do credor e determino nova tentativa penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para 

satisfação do débito no valor de R$4.278,64 (indicado a – fl. 139).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor, mas em prevalência dos 

princípios da economia e celeridade processuais e da efetividade da 

execução, os prazos contra o revel correm independentemente de 

intimação – inteligência do art. 346, do CPC , se faz desnecessária a sua 

intimação pessoal acerca desta, sobretudo porque não teve interesse em 

opor-se à execução.

Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, ou manifestar interesse na 

expedição de Certidão de Crédito, em cinco (5) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1098616 Nr: 9987-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON GONCHOROSKI BRIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Considerando as inúmeras tentativas frustradas de localização do 

Executado, como se verifica das certidões negativas acostadas aos 

autos, circunstancia que reflete na dispensa de esforços sem medida e 

recurso financeiro por parte do credor, causando a impressão que os 

devedores tentam se ocultarem furtivamente de cumprir a obrigação (art. 

813, II, do CPC).

 Diante disso, defiro o pedido do Exequente e determino o ARRESTO de 

valores online, via sistema BACENJUD, em contas dos Devedores, nos 

termos do art. 653, do CPC, para satisfação do débito no valor de 

R$26.538,79 (fl. 93).

 Havendo sucesso no bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Efetivado o ARRESTO, com ou sem sucesso, deverá ser promovida a 

CITAÇÃO POR EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada pela 

Secretaria, devendo a publicação acontecer exclusivamente via DJE, vez 

que indisponível a publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo 

códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 6 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 811196 Nr: 17687-30.2013.811.0041

 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): ELIZABETH ALEXANDRA DIAS ME, ELIZABETH 

ALEXANDRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.
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 Defiro o pedido do credor e determino nova tentativa penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para 

satisfação do débito no valor de R$51.883,70 (indicado a – fl. 111).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor, mas em prevalência dos 

princípios da economia e celeridade processuais e da efetividade da 

execução, os prazos contra o revel correm independentemente de 

intimação – inteligência do art. 346, do CPC , se faz desnecessária a sua 

intimação pessoal acerca desta, sobretudo porque não teve interesse em 

opor-se à execução.

Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, ou manifestar interesse na 

expedição de Certidão de Crédito, em cinco (5) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 753698 Nr: 5634-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MARCIO MENEZES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254

 DECISÃO

Vistos.

Tendo em vista o anunciado pelo Exequente, defiro seu pedido e determino 

a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua 

indisponibilidade, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos 

do art. 854, do CPC, para satisfação do débito no valor de R$ 16.310,01 

(demonstrativo de cálculo – fl. 84).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

Não havendo sucesso na penhora, intime-se o Exequente a requerer o 

que entender de direito em cinco (05) dias, sob pena de extinção por 

inexistência de bens.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 06 de julho 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: 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006364-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE ISABEL LAVORATTI DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARCIO VAREIRO OAB - MT15287-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017182-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDO LUIZ SOARES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026517-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE ALMEIDA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 6 5 1 7 - 8 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DANIEL DE 

ALMEIDA RIBEIRO Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 17 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026522-14.2018.8.11.0041

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:

BENEDITO LUIZ FIGUEIREDO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 6 5 2 2 - 1 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BENEDITO LUIZ 

FIGUEIREDO DE CAMPOS Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 17 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1018883-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN FERREIRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT0019781A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (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, e 

também sobre a minuta de acordo juntado nos autos pela parte requerida 

sob pena de concordância tácita.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1023811-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E 

AGROPECUARIA DO CERRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116 (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: 1022732-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SILVA NEVES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que em análise mais amiúde aos autos, 

constatei que a parte autora não apresentou nos autos a notificação 

válida,salvo engano, encartando somente o pagamento de custas e taxas 

, assim sendo impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar nos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias promovendo a emenda a inicial de forma 

complet, ou indicar o ID no qual consta a juntada da notificação válida, sob 

pena de extinção e arquivamento

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024772-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA NUNES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011279-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAYKO GABRIEL BATISTA DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 1 2 7 9 - 3 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KAYKO 

GABRIEL BATISTA DE MAGALHAES Despacho Vistos etc. Tendo em vista 

a informação junto ao ID 13082028, intime-se a parte autora, para trazer 

aos autos o cálculo do débito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem 

os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 17 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026419-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE TEREZINHA SARAIVA (EXECUTADO)

SUPERMERCADO SARAIVA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 
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1026419-07.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: SUPERMERCADO SARAIVA LTDA - ME, ELIZETE TEREZINHA 

SARAIVA Despacho Vistos etc.. Nos termos do Provimento n.º 

22/2016-CGJ, intime-se o exequente para 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 Código de Processo Civil, em 15 (quinze) dias, 

haverá o cancelamento da distribuição da presente demanda. Intime-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 17 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026428-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO FREITAS DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

DIOGO FREITAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026428-66.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: DIOGO FREITAS DE SOUZA - ME, DIOGO FREITAS DE 

SOUZA Despacho Vistos etc.. Intime-se o exequente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 17 de agosto de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031272-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEUVAL PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1033873-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURAIDE EPIFANIA SIGARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037095-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MACHADO GUIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA OAB - RJ203658-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que a parte requerida “ 

mudou-se”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022949-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT0011406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022949-65.2018.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Marcos Antonio dos Santos ajuizou a presente Ação de Indenização por 

Danos Morais c/c Declaração de Inexistência de Débito e com Pedido de 

Justiça Gratuita em face de Banco Santander S/A. Aduz o requerente que 

seu nome foi incluso junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito pelo requerido, entretanto, que nunca contratou com o mesmo, e 

que o requerido negativou seu nome indevidamente pelo valor de R$ 

106.000,00. Assim, requer em sede de tutela antecipada que o requerido 

exclua e se abstenha de incluir seu nome dos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, a inversão do ônus da prova e a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). No que tange ao pedido 

de tutela de urgência, é uma providência que possui cognição sumária. 

Analisando o feito através desta ótica, vislumbro os requisitos 

necessários a sua concessão, conforme o art. 300 do CPC. A 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
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processo, se constatam quando o requerente aduz que não possui 

débitos com o requerido e nunca contratou com o mesmo. Ainda, pelo fato 

de haver restrição ao crédito por uma dívida que, segundo alega, não 

contratou, o que lhe causará prejuízo econômico e moral. Diante disso, 

defiro a tutela de urgência. Oficiem-se às entidades SERASA e SPC, para 

que providenciem a exclusão de seus registros de inadimplência 

constantes em nome do requerente, no que tange aos débitos dos 

contratos junto ao requerido, objetos da presente demanda. Ainda, 

intime-se o requerido para que venha a se abster de realizar novas 

inclusões em nome do requerente nos cadastros de quaisquer órgãos de 

proteção ao crédito, até ulterior deliberação, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

conforme artigo 497 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado 

as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1133844 Nr: 24559-56.2016.811.0041

 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 ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO A MALVEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:OAB/SP 248.970, EGBERTO HERNANDES BLANCO - 

OAB:89.457/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10254, 

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, 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.: 1152152 Nr: 32642-61.2016.811.0041

 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): ARIANE SILVA 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:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10222, 

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, 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.: 80213 Nr: 6545-88.1997.811.0041

 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): JAIME ONOFRE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO SILVA - Defensora Pública - OAB:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10191, 

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.: 464646 Nr: 32485-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA, 

JUCILENE MELERO SOARES DALBEN, JOSÉ GILBERTO MEDINA DALBEN

 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:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10196, 

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.: 717059 Nr: 11143-94.2011.811.0041

 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: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO GRANDE AUTO CENTER LTDA - ME

 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:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10196, 

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, 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.: 922228 Nr: 44711-96.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADINA DE SOUZA CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16.160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10235, 

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, 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.: 225664 Nr: 32980-21.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI, LEONIR GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM2 COMÉRCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4066-B

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10235, 

sem a manifestação da parte EXECUTADA.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio seu patrono, via 

imprensa, para manifestar nos autos quanto a certidão de decurso ora 

expedida, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808454 Nr: 14918-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO CARVALHO CÔRTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIBSON ALMEIDA JERONIMO 

DOS SANTOS - OAB:14960-MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCO AURÉLIO CARVALHO CÔRTES, 

Cpf: 66693489168, Rg: 376.282, brasileiro(a), casado(a), empresário. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca 

e Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) do valor do débito. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. 

R. I. Cumpra-se.

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, Marlene Silva Ventura, 

digitei.

Cuiabá, 16 de agosto de 2018

Merly Heidelind Kim Sguarezi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 755838 Nr: 7898-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PINTO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos 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.: 804908 Nr: 11372-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS- SICOOB INTEGRAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, SILVANO 

ALOÍSIO WIEGERT, NELMO JOSÉ WEIGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6.618/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.: 853148 Nr: 55884-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE PERES DO PINHO AGENCIA DE 

VIAGENS E TURISMO - ME, ELENICE PERES DO PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

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.: 1085502 Nr: 4054-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRICILA PACHORI CELESTINO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:58.647/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10248, 

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.: 401489 Nr: 33713-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINELLY PRADO - ME, DINELLY PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10229, 

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 
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termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 719905 Nr: 15378-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A, MARIO CARDI FILHO - OAB:, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CERQUEIRA 

MORAIS - OAB:12549/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo legal quanto 

a Carta Precatória encartada aos autos ás fls 97/140, bem como quanto 

ao contido na decisão de fls 96, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 804320 Nr: 10788-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DA MOTA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MARTINS 

FERREIRA - OAB:65637, KEITI MICHELE CAPERUCI DA SILVA - 

OAB:84.961/PR, SALMA ELIAS EID SERIGATO - OAB:30.998/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10244, 

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, 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.: 1033524 Nr: 38379-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JOAQUIM SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10209, 

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, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena deREVOGAÇÃO DA LIMINAR 

DEFERIDA E DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO e 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.: 881415 Nr: 17640-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA CRISTIANE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, 

MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10225, 

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.: 349307 Nr: 19511-97.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORSAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, JOAB DOS REIS SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO - OAB:11406/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.: 728395 Nr: 24318-58.2011.811.0041

 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): JORGE RIBEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TRAJANO FILHO - 

OAB:7098

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10227, 

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.

Citação
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MARIA MADALENA NUNES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(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.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026423-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026423-44.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: JOSE MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo HONDA/ CG 160 FAN, Ano 

Fabricação/Modelo 2017/2018, Chassi 9C2KC2200JR006480, Renavam 

1140385604, Placa QCX-9968, Cor PRETA, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. 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. 

6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 17 de 

agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015126-40.2018.8.11.0041

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:

MAX LUIS DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 5 1 2 6 - 4 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MAX LUIS DE 

ARRUDA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, 

por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus 

boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo CHEVROLET/ PRISMA 1.0 JOYE, Ano Fabricação/Modelo 

2018/2018, Chassi 9BGKL69U0JG336526, Renavam 1145440263, Placa 

QCB-8052, Cor BRANCA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 5. 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. 6. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 17 de 

agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002532-91.2018.8.11.0041

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:

ZANDHER HENRIQUE NUNES BATAIOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 2 5 3 2 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ZANDHER 

HENRIQUE NUNES BATAIOLI Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro 

liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo HYUNDAI/ HB 20 1.0 

CONFORT,  Ano Fabr icação/Mode lo  2016/2016,  Chass i 

9BHBG51CAGP606724, Renavam 1085780268, Placa PXR-9729, Cor 

PRETA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 5. Intime-se o requerente para que 

deposite o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 6. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 7. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 17 de 

agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026619-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO RICARDO DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 6 6 1 9 - 1 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ENIO RICARDO 

DE OLIVEIRA - ME Decisão Interlocutória Vistos etc.. Em consulta ao 

sistema PJE, verificou-se a existência de uma primeira Ação de Busca e 

Apreensão que discute o mesmo contrato que ampara a presente ação 

(Processo n. 1029595-28.2017.8.11.0041 PJE), que tramitou perante o 

Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário. Desta feita, de acordo 

com o artigo 286, inciso II do CPC, in verbis: Art. 286. Serão distribuídas 

por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se 

relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - 

quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III – quando houver 

ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º, ao juízo prevento. (grifo 

nosso) Assim, considerando que a primeira ação foi distribuída em 25 de 

setembro de 2017, e extinta sem resolução do mérito em 22 de janeiro de 

2018, nos termos do artigo 286 do Código de Processo Civil, o ajuizamento 

de idêntica demanda deveria ter sido realizado perante o juízo onde 

ocorreu a propositura da primeira, ainda que o objeto da segunda 

demanda seja mais amplo que o da primeira. Posto isso, declino minha 

incompetência para processar e julgar a presente demanda, e determino a 

remessa deste feito à 3ª Vara Especializada em Direito Bancário desta 

Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 17 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026575-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA ALVES DE ARAUJO FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026575-92.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: SANDRA MARA ALVES DE ARAUJO FIGUEIREDO Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Intime-se a parte autora para apresentar nos 

autos o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias. A parte interessada poderá consultar através 

d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. II – 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra a Secretaria a 

decisão proferida junto ao ID 14799223, pelo Juízo deprecante da 

Comarca de Guiratinga - MT, com urgência. Cumprida com êxito, 

devolva-se à Comarca de Origem, consignando as nossas homenagens. III 

– Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com apoio 

no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à Comarca de origem, observadas as 

providências pertinentes. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 17 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: 1015843-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 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: 

1015843-52.2018.8.11.0041. AUTOR: MINISTERIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO RÉU: PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO 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 Patrícia Cristina de 

Oliveira Silva, objetivando a nulidade do Ato n. 279/MD/94 e, por 

arrastamento, dos atos administrativos subsequentes, emanados pelo 

segundo réu, o qual concedeu a terceira requerida 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 11/06/18 (id. 13601012), determinou-se a citação dos réus, 

os quais apresentaram contestações a Assembleia Legislativa do Estado 

de Mato Grosso (id. 14222493) e Patrícia Cristina de Oliveira Silva (id. 

14290691). Citado, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desinteresse em 

integrar o polo ativo da ação (id. 13888399). A tempestividade foi 

certificada em 23/7/2018 - id. 14326020. Impugnação às contestações 

apresentada pelo Ministério Público Estadual (id. 14502711). É o relato do 

necessário. Decido. Antes de analisar os fatos, passo a analisar o pedido 

da ré Patrícia Cristina de Oliveira Silva de concessão da justiça gratuita, 

sob o argumento de não ter condição de arcar com as custas processuais 

sem prejuízo do seu sustento. 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). Pois bem, 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 a Ré 

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 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 
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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, àRé deverá 

ser oportunizada a comprovação do preenchimento dos pressupostos de 

insuficiência financeira. Ante o exposto: a)- Determino que a ré Patrícia 

Cristina de Oliveira Silva, no prazo de 10 (dez) dias, apresente os 3 (três) 

últimos contracheques e outros documentos que entender pertinentes a 

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, 16 

de Agosto de 2018. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi 

Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1015843-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 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: 

1015843-52.2018.8.11.0041. AUTOR: MINISTERIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO RÉU: PATRICIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO 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 Patrícia Cristina de 

Oliveira Silva, objetivando a nulidade do Ato n. 279/MD/94 e, por 

arrastamento, dos atos administrativos subsequentes, emanados pelo 

segundo réu, o qual concedeu a terceira requerida 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 11/06/18 (id. 13601012), determinou-se a citação dos réus, 

os quais apresentaram contestações a Assembleia Legislativa do Estado 

de Mato Grosso (id. 14222493) e Patrícia Cristina de Oliveira Silva (id. 

14290691). Citado, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desinteresse em 

integrar o polo ativo da ação (id. 13888399). A tempestividade foi 

certificada em 23/7/2018 - id. 14326020. Impugnação às contestações 

apresentada pelo Ministério Público Estadual (id. 14502711). É o relato do 

necessário. Decido. Antes de analisar os fatos, passo a analisar o pedido 

da ré Patrícia Cristina de Oliveira Silva de concessão da justiça gratuita, 

sob o argumento de não ter condição de arcar com as custas processuais 

sem prejuízo do seu sustento. 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). Pois bem, 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 a Ré 

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 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, àRé deverá 

ser oportunizada a comprovação do preenchimento dos pressupostos de 

insuficiência financeira. Ante o exposto: a)- Determino que a ré Patrícia 

Cristina de Oliveira Silva, no prazo de 10 (dez) dias, apresente os 3 (três) 

últimos contracheques e outros documentos que entender pertinentes a 

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, 
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retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 

de Agosto de 2018. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi 

Júnior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 449155 Nr: 22295-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:15686-A, Maria Lúcia Lins Conceição - OAB:15.685/A, Teresa 

Arruda Alvim - OAB:15.732/A

 Ante o exposto:a)- Chamo o feito à ordem para determinar a exclusão do 

andamento processual lançado no Sistema Apolo no dia 16/07/2018, 

fazendo-se nova publicação nos seguintes termos:Vistos etc.Trata-se de 

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face do HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, visando o 

cumprimento da Lei Municipal nº 4.069 de 2001 ( Lei da Fila), abstendo-se 

de recusar quaisquer atendimentos bancários aos consumidores e 

indenizando os supostos danos morais à coletividade, dentre outros 

pedidos. O exequente manifestou-se, pedindo a extinção do feito, diante 

do cumprimento do provimento judicial por parte do executado. É o relato 

do necessário. Decido.a)- Considerando que as obrigações foram 

cumpridas, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, 

extingo o presente feito;b)- Oficie-se à Superintendência de Defesa do 

Consumidor em Mato Grosso- PROCON, cientificando-a dos termos da 

sentença de fls. 927/934; ec)- Após certificado o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação para que sejam apuradas 

as custas processuais e sua efetiva cobrança, conforme disciplina no 

Capítulo II, seção 33, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

arquivando os autos, após o cumprimento das determinações aqui 

exaradas. b)- Defiro o pedido de devolução de prazo requerido pelo 

executado, em razão do erro material na publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1306942 Nr: 10095-56.2018.811.0041

 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: MARCOS PAULO DOURADO SARRAF DE OLIVEIRA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELDES LAZZARI LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:21.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a)- Oportunizo ao Embargante, o prazo de 15 (quinze) 

dias, para comprovar sua hipossuficiência financeira, e.g. Carteira de 

Trabalho- CTPS, 3 (três) últimos holerites e/ou outros documentos que 

achar pertinentes. Desse modo, por ora, sobrepujo a análise do pedido de 

justiça gratuita à prévia comprovação do acima consignado.b)- Cumprida a 

determinação acima, ou escoado o prazo em branco, certifique-se, em 

seguida, retornem-me os autos conclusos, com a urgência que o caso 

requer.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 852888 Nr: 55661-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MÁRIO DO ESPIRITO SANTO PEREIRA, 

CIDELE CRISTINA MATOS FIGUEREDO, ASSOCIAÇÃO DOS BLOCOS 

CARNAVALESCOS DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, RUBI FACHIN (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) 

- OAB:3.799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, JOSÉ 

BATISTA FILHO - OAB:13.696-A/MT, MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar o advogado 

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB/MT 11504 a devolver em Juízo 

os autos 55661-04.2013.811.0041 - Cód. 852888, no prazo de 24 horas, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do §4º do 

art. 107 c/c art. 234, ambos do CPC, tendo em vista que o processo 

encontra-se em carga além do prazo legal, haja vista que os autos foram 

retirados para obtenção de cópias, conforme prescreve o § 3º do art. 107 

do CPC.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010828-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA SIMONE ALONSO BUENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ESCAME SILVA DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010828-05.2018.8.11.0041 AUTOR: LAURA SIMONE ALONSO BUENO 

RÉU: ADRIANO ESCAME SILVA DE LIMA Vistos etc. Intime-se a parte 

autora, para manifestar-se acerca do interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que de direito, bem como, acerca da certidão 

constante do id 14743394, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020427-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DA COSTA GOMES (AUTOR)

LEVI ODORICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT0016389A-O (ADVOGADO)

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. G. F. (RÉU)

I. G. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE DA COSTA GOMES OAB - 013.472.621-99 (REPRESENTANTE)

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 ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1020427-65.2018.8.11.0041 AUTOR: LEVI ODORICO, TATIANE DA COSTA 

GOMES RÉU: IASMIM GOMES FERREIRA, ISABELY GOMES FERREIRA 

REPRESENTANTE: TATIANE DA COSTA GOMES Vistos etc. Intime-se a 

parte autora, para manifestar-se, acerca do parecer Ministerial constante 

do id 14768852, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, colha-se o 

pronunciamento do digno Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. 
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Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012087-35.2018.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO)

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042/O (ADVOGADO)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1012087-35.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca dos comprovantes de pagamento 

juntado aos autos, bem como, acerca do interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de 

extinção . CUIABÁ, 17 de agosto de 2018 (assinado digitalmente) Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020139-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. B. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO)

CARLA FABIOLA PADILHA DIAS OAB - MT11256/O (ADVOGADO)

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1020139-54.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca do parecer ministerial, no prazo 

de 5 dias, . CUIABÁ, 17 de agosto de 2018 (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1034430-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. S. (REQUERENTE)

W. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. P. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1034430-59.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca do interesse no prosseguimento 

do feito, requerendo o que de direito, no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 17 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.: 727916 Nr: 23815-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NNF, AMNC, ALDN, JLN, JEDN, DLDN, AMN, ALN, DLDN, 

JSDN, SNDS, ARDS, MLNS, CSN, AME, IDSN, VDSN, ARMDN, IGMN, ACMN, 

AMN, NFDS, VDSNE, IMDSN, VDSN, VDSN, SDSN, JLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJPDN, EDMLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO - 

OAB:6.274, AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - OAB:OAB/MT 9.531, 

DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES - OAB:17.401/MT, DULCELY SILVA 

FRANCO - OAB:14314, FABIANA CURI - OAB:9.600-B/MT, GISELLE 

FERREIRA VIEIRA - OAB:14,314, JOSÉ DE ALENCAR SILVA - OAB:7359 

OAB/MT, MARCELO ANTONIO THEODORO - PROF. ORIENTADOR 

UF/MT - OAB:11672/B, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739, 

SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4699, SILVIA REGINA SIQUEIRA 

LOUREIRO OLIVEIRA - OAB:7149-B, THIAGO ALENCAR SILVA ABRÃO 

DE OLIVEIRA - OAB:10.113-E/MT, VALDEIR RIBEIRÃO DE JESUS - 

OAB:15269-A, VERA LUCIA MARQUES LEITE - OAB:11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, 

CONFORME REQUERIDO, SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO 

SETOR DE ARQUIVO..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 917118 Nr: 41512-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMDO, PMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCF, PEDBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO 

FERREIRA - OAB:12723/MT, ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862-MT, MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - 

OAB:15.908/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio do seus Advogados, para 

manifestarem nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1014884 Nr: 29658-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDOC, AGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para que 

apresente nos autos cópia da Certidão de Casamento/Nascimento do 

Curatelado, para a posterior confecção de Mandado de Inscrição.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000595-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA DA COSTA MARQUES SILVA (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: 

1000595-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARCO AURELIO DA SILVA 

INVENTARIADO: CREUZA DA COSTA MARQUES SILVA Vistos etc. 

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos perante este Juízo, por 

Marco Aurélio da Silva, em decorrência da decisão de id. 14401404. A 

decisão embargada foi proferida no id. 14401404, que determinou o 

cumprimento da sentença proferida no id. 12825018, consignando que a 

prestação jurisdicional do juízo havia se exaurido, o que impossibilitaria a 

análise do pedido de liberação dos valores depositados em conta judicial. 

Sustentou o embargante que, a sentença consignou que os valores 

depositados em conta judicial, somente poderiam ser liberados após a 

finalização do inventário extrajudicial e, assim, uma vez comprovada a 

conclusão, com a juntada da escritura pública de inventário, deveriam ser 

os valores liberados, em cumprimento da sentença proferida. Em que pese 

ser consequência lógica da extinção da ação, quiçá após o trânsito em 

julgado da sentença, o encerramento da jurisdição deste juízo, com vista 

aos princípios da efetividade e da celeridade processual, CONHEÇO e 

DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios, para revogar a decisão 

embargada, com fundamento no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Primeiramente, EXPEÇA-SE ofício ao setor de depósito judicial, para 

que proceda a vinculação das quantias de R$ 36.539,71 (trinta e seis mil 

quinhentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos), de R$ 

12.973,33 (doze mil novecentos e setenta e três reais e trinta e três 

centavos) e de R$ 275,39 (duzentos e setenta e cinco reais e trinta e 

nove centavos) aos presentes autos, encaminhando cópia do extrato de 

id. 11603936. Na sequência, EXPEÇA-SE alvará eletrônico, em favor de 

Marco Aurélio da Silva, para levantamento dos valores depositados em 

conta judicial, transferindo-as para a conta fornecida no id. 14774250 (p. 

3). Após, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 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: 1005785-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA RODRIGUES DA COSTA (AUTOR)

Y. R. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE DESTRI OAB - MT0020028A (ADVOGADO)

MAIARA RODRIGUES STOTERAU BRUM OAB - MT20931/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE COELHO SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para que dentro do prazo de 15 dias, manifeste requerendo o 

que entender de direito. Cuiabá, 17 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022168-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA ARAUJO VENANCIO MATTOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR BOSSO KATUMATA (RÉU)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO. 

Processo n.º 1022168-43.2018.8.11.0041 JOAQUIM JOSÉ VENANCIO 

BOSSO KATUMATA, e ANALIZ VENANCIO BOSSO KATUMATA, menores, 

neste ato representados por sua genitora também Requerente CASSIA 

ARAUJO VENANCIO MATOS, já qualificados nos autos em epígrafe, vem a 

honrosa presença de Vossa Excelência, informar que o réu não mais 

reside no endereço indicado na exordial, e por não saber o atual endereço 

de seu domicilio, requer que o mandado de citação seja enviado para o 

seguinte endereço: AV Historiador Rubens de Mendonça, 2254, Diretório 

do PPS (Partido Popular Socialista) Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá-MT., 

CEP: 78.050-000 Nestes termos, Pede e aguarda deferimento. Cuiabá 

(MT), 01 agosto de 2018 ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA 

OAB/MT 10.168

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004292-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - MT0016473A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora para juntar, em 5 (cinco) 

dias, nos autos, comprovante de pagamento da diligência para 

cumprimento do mandado de citação e intimação.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033623-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CASTRO BORGES (REQUERENTE)

ADRIANA MARIA DE CASTRO BORGES E LIMA (REQUERENTE)

MARIA ANTONIA DE CASTRO BORGES (REQUERENTE)

HILDEBRANDO MARTINS BORGES NETO (REQUERENTE)

ANTONIO JOSE DE CASTRO BORGES (REQUERENTE)

PEDRO JULIAO DE CASTRO BORGES (REQUERENTE)

JAIRO MARTINS BORGES FILHO (REQUERENTE)

MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE CASTRO BORGES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 

1033623-39.2017.8.11.0041 Visto. Adriana Maria de Castro Borges, Maria 

de Fátima de Castro Borges, Jairo Martins Borges Filho, Maria de Fátima de 

Castro Borges, Jairo Martins Borges Filho, Maria Antonia de Castro 

Borges, Hildebrando Martins Borges Neto, Antonio José Castro Borges, 

Pedro Julião de Castro Borges e Maria Claudia de Castro Borges Stabile 

propuseram Ação de Arrolamento Sumário em razão do falecimento de 

Aparecida de Castro Borges, postulando a homologação de acordo de 

partilha. Na decisão proferida com id. 12262125, foi determinada a emenda 

da petição inicial, para juntada de instrumento de procuração firmado pelo 

cônjuge sobrevivente e matrícula do imóvel. Na petição juntada com id. 

12393692, o processo foi instruído com os referidos documentos. É o 

breve relatório. D E C I D O. Trata-se de ação de arrolamento sumário em 

que foi apresentado esboço de partilha. Inicialmente, importa observar que 

embora não tenha sido apresentado acordo assinado pelos herdeiros e o 

cônjuge supérstite, os quinhões estabelecidos no esboço contido na 

petição inicial foram formulados em conformidade com o disposto no art. 

2.017 do Código Civil, observando-se a maior equidade possível, pelo que 

é juridicamente possível o seu acolhimento, uma vez que não há qualquer 
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espécie de renúncia, cessão ou doação de direitos hereditários, motivo 

pelo qual não representa prejuízo a qualquer dos interessados. Outrossim, 

convém anotar que foram conferidos, ao advogado que os representam, 

poderes para transigir (id. 10536415 e 12393738). Verifica-se, no mais, 

que foi comprovada a inexistência de débitos fiscais, com a juntada das 

certidões negativas de débitos fiscais (id. 10536499, 10536505, 

10536515, 10336525), e a declaração de isenção do imposto de 

transmissão por morte (id. 10663436). Em face do exposto e diante de 

tudo o que dos autos consta, satisfeitas as exigências legais, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os 

termos do presente Inventário na forma de Arrolamento Sumário do espólio 

de Aparecida Castro Borges, acolhendo o esboço de partilha contido na 

petição inicial, para atribuir aos herdeiros nele contemplados os seus 

respectivos quinhões, ressalvados erros, omissões e direitos de 

terceiros. Custas recolhidas (id. 10663522 e 10663400). Transitada em 

julgado, certifique-se. Dê-se vista à Procuradoria-Geral do Estado, 

representante da Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 659, § 2º, 

do Código de Processo Civil. Havendo concordância da Fazenda Pública 

Estadual, expeça-se o formal de partilha, intimando-se a inventariante para 

que comprove, mediante juntada aos autos, o recolhimento das taxas para 

sua expedição, e apresente na Secretaria desta Vara Judicial as cópias 

das peças que deverão compor o formal de partilha. Por fim, arquive-se o 

processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019348-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABEL SEBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA OAB - MT11811/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOELY GILCELLY DA SILVA BORGES (RÉU)

RAFAEL TOMIYAMA BORGES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . 

1019348-51.2018.811.0041. Visto. Trata-se de ação declaratória de união 

estável pós-morte ajuizada por Anabel Seba, em que alega ter convivido 

com Nivaldo Celino Borges, falecido no dia 5.12.2016, razão pela qual 

postula tutela de evidência, prevista no art. 311 do Código de Processo 

Civil, para que seja declarada liminarmente a existência da união estável. É 

o necessário para análise e decisão. Preliminarmente, importa observar 

que o espólio não deve figurar no polo passivo desta ação, cuja 

legitimidade passiva é restrita aos herdeiros. Nesse sentido: “A 

jurisprudência deste Tribunal possui entendimento de que os herdeiros 

possuem legitimidade para figurarem no polo passivo de ação de 

reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, porquanto "o deslinde 

da causa poderá afetar a sua esfera jurídico-patrimonial, qual seja o 

quinhão de cada um" (REsp n. 956.047-RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Vieira Sanseverino, DJe 15/03/2011).” (AgInt no AREsp 1078591/GO, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

20/02/2018, DJe 01/03/2018). Portanto, o espólio deve ser excluído da 

relação processual, na qual devem permanecer apenas os herdeiros. Dito 

isso, passo à análise do pedido de tutela de evidência. Sobre a tutela de 

evidência, dispõe o art. 311 do Código de Processo Civil de 2015 que: “Art. 

311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando: 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.” (Destaquei) Consoante o taxativamente 

expresso no texto do novel Digesto Processual Civil brasileiro, apenas nas 

hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente. No 

caso posto, verifico que o pedido não se enquadra em nenhuma das 

referidas hipóteses, ao contrário, quadra-se no disposto no inciso IV, 

caso em que, a tutela de evidência somente poderá ser apreciada após a 

contestação pela parte requerida. Nesse sentido, transcrevo o escólio da 

doutrina abalizada: “Dado o altíssimo grau de certeza quanto ao direito 

deduzido, nos casos dos incisos II e III pode haver antecipação da tutela 

em caráter liminar. (...) A hipótese do inciso IV, entretanto, sugere que a 

ocasião do deferimento de tutela de evidência se dê após a contestação.” 

(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. Comentários ao 

Código de Processo Civil. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2015, p. 872). 

Diante do exposto, por ora, nos termos do art. 311, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, indefiro o pedido de tutela de evidência; com a 

ressalva de que poderá ser reformulado após a apresentação da 

contestação. Defiro a gratuidade processual à requerente. Designo 

audiência de conciliação para o dia 9 de outubro de 2018, às 13h30min. 

Citem-se os requeridos para que compareçam à audiência, acompanhados 

de advogado, advertindo-os de que, caso não compareçam ou não seja 

obtido acordo, terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa. 

Determino, ainda, que a requerente comprove a inexistência dos 

impedimentos para constituição da união estável, previstos no §1º do art. 

1.723 do Código Civil. Retifiquem-se os registros do processo para 

exclusão do espólio do polo passivo. Após, expeçam-se os mandados de 

citação. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20.7.2018. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019858-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK AUGUSTO RODRIGUES DE MENDONÇA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO SILVA PEREIRA OAB - GO31964 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA RODRIGUES DE SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 17 de 

agosto de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024979-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. (REQUERIDO)

C. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1024979-73.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCIZIO OLIVEIRA MORAES REQUERIDO: G.E.M.M., 

CRISTIANI MEDEIROS Vistos etc. Cumpra-se na forma deprecada, 

servindo cópia da presente como mandado. Após, devolvam-se os autos 

ao douto juízo deprecante, com as nossas homenagens. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1099576 Nr: 10407-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCAB, FLDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:OAB/MT 15714-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO COUTINHO DESTRO - 

OAB:21.302, DIEGO ANTONIO MARTINS - OAB:OAB.20.429/A, ZIRALDO 

MARTINS VIEIRA - OAB:15366/GO
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 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito fazendo 

vistas a parte requerente para manifestação, dentro do prazo legal de 15 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1210267 Nr: 8500-56.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFGDL, LPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13712

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para intimar o executado por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 3 (três) dias, manifeste-se sobre o débito informado na petição 

de fl. 44/45, sob pena de prisão civil.

Ainda, no mesmo prazo, o advogado do executado deverá instruir o 

processo com o obrigatório instrumento de procuração.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003083-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENICE PELLEGRIM SANCHEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SANCHEZ (INVENTARIADO)

 

PROCESSO: 1003083-08.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

HELENICE PELLEGRIM SANCHEZ Endereço: AVENIDA JOSÉ MONTEIRO DE 

FIGUEIREDO, 721, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-300 

PARTE REQUERIDA: Nome: ANTONIO SANCHEZ Endereço: 

DESEMBARGADOR ALIRIO DE FIGUEIREDO, 232, DOM AQUINO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78015-195 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, 

acima qualificada, para tomar ciência da expedição dos ALVARÁS, para 

retirar/imprimir DIRETAMENTE DO SISTEMA PJE, bem como para tomar 

ciência e providências quanto ao disposto na decisão de ID. 13678352. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,17 de agosto de 2018. assinado 

eletrônicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031513-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UILLI SOUSA DURIGON (REQUERENTE)

WILLIAN SOUSA DORIGON (REQUERENTE)

LUZINETHE CALAZANTE PEREIRA (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE CALAZANTE PEREIRA DURIGON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON PADILHA ALVES OAB - MT0018340A (ADVOGADO)

MARAISA FONSECA ZANCHETA OAB - MT0017310A-O (ADVOGADO)

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIR FRANCISCO DURIGON (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1031513-67.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

LUZINETHE CALAZANTE PEREIRA Endereço: AC SANTO ANTÔNIO DO 

LEVERGER, Fazenda, RODOVIA CORONEL PALMIRO DE BARROS, S/N, 

FRONTEIRA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-970 Nome: 

LUCAS FELIPE CALAZANTE PEREIRA DURIGON Endereço: Rua. Chapada 

dos Guimarães, s/n, Residencial: Belvedere, CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 Nome: WILLIAN SOUSA DORIGON Endereço: RUA DEZOITO, 

18, Quadra 20, JARDIM PASSAREDO, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-828 

Nome: UILLI SOUSA DURIGON Endereço: RUA DEZOITO, 18, Quadro 20, 

JARDIM PASSAREDO, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-828 PARTE REQUERIDA: 

Nome: JANDIR FRANCISCO DURIGON Endereço: AC SANTO ANTÔNIO DO 

LEVERGER, RODOVIA CORONEL PALMIRO DE BARROS, S/N, FRONTEIRA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-970 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada, para tomar ciência da 

expedição do ALVARÁ, para retirar/imprimir DIRETAMENTE DO SISTEMA 

PJE, bem como ciência e povidências pertinentes quanto ao disposto na 

decisão. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,17 de agosto de 2018. assinado 

eletrônicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1025250-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. C. G. R. (REQUERENTE)

R. A. D. C. G. R. (REQUERENTE)

N. I. D. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. B. (REQUERIDO)

J. G. R. (REQUERIDO)

J. G. P. D. A. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR OS 

REQUERENTES, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO 

DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA APRESENTAR O ENDEREÇO 

COMPLETO DO SR. JOÃO GOMES PONCE DE ARRUDA RONDON.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1038061-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. I. R. D. A. V. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. L. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR SOBRE O OFÍCIO 

JUNTADO (ID 14803916).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013197-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES MESQUITA DE LIMA OAB - MT19547/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010609A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

"Vistos, etc... Por se tratar de embargos modificativos, determino a 

intimação do embargado para, querendo, manifestar - se no prazo de 

cinco dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil."

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1013197-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES MESQUITA DE LIMA OAB - MT19547/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010609A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR SOBRE O OFÍCIO 

JUNTADO (ID 14804228).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002580-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEITE EMANUELE CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT0013695A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER DE FEGUEIREDO AGUIAR (EXECUTADO)

 

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 MANIFESTAR SOBRE O OFÍCIO 

JUNTADO (ID 14804649).

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002191-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. M. (REQUERENTE)

B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIANA PAULA PASSINI DE SOUZA OAB - SP269393 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Intimação Dados do Processo: 

Processo: 1002191-65.2018.8.11.0041; Tipo: Família e Sucessões 

Espécie: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98) Valor causa: R$ 100.623,63; 

Requerente: REQUERENTE: ALINE SILVA DE MELLO, BISMARCK DIONISIO 

SILVA Requerido: REQUERIDO: DIVORCIO CONSENSUAL Impulsiono o feito 

com intimação do patrono do autor para em 5 dias recolher as custas para 

a confecção da carta de sentença ou formal de partilha, bem como 

recolher custas dos selos de autenticidade, e trazer as cópias impressas, 

que pretende autenticar. Cuiabá, 17 de agosto de 2018 Wellitom Osorski 

Goulart Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006098-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ROSA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DA TRINDADE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

1006098-82.2017.8.11.0041. AUTOR: DEBORA ROSA DE OLIVEIRA RÉU: 

JOSE FRANCISCO DA TRINDADE Vistos, etc. Intime-se a requerente para 

esclarecer quanto a duplicidade doa identidade do requerido conforme o 

que consta na pesquisa realizado pelo Sistema Infoseg, no prazo de 05 

dias. Após, dê-se vistas ao Ministério Público, por fim conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1024824-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BENEDITO BATISTA DE JESUS (REQUERENTE)

MARCIA APARECIDA BATISTA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Determino seja realizada 

pesquisa via BACENJUD, a fim de localizar valores em nome da falecida, 

no prazo de 10 (dez) dias. Com as respostas nos autos, intimem-se a 

parte autora para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 

08 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 991217 Nr: 19099-25.2015.811.0041

 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: NAAN, SRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATASHA DE OLIVEIRA MENDES 

COUTINHO - OAB:16.445/0/MT, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - 

OAB:18.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos nº 991217

Por se tratar de adoção de maior, entendo por bem designar audiência 

para o dia 24/10/2018 às 15 horas, com a finalidade de oitiva da parte 

autora e da requerida, bem como das testemunhas indicadas e as que 

vierem a serem arroladas.

Notifique-se o Ministério Público

Intimem – se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740134 Nr: 36828-06.2011.811.0041

 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: MFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDOA, MDOA, MDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MILANI - 

OAB:127171/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO FERREIRA AGUIAR, Cpf: 

50504398768, Rg: 330.709, brasileiro(a), divorciado(a), bancário. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485,III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Exoneração de Alimentos interposta por Marcio 

Ferreira Aguiar em face de Ruan Oliveira Aguiar, Moline de Oliveira Aguiar 

e Melina de Oliveira Aguiar.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código: 740134Tendo em vista que o 

endereço apresentado à fl. 118 é o mesmo da inicial, determino a intimação 

via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC), para que o 

requerente 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 
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– 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, 16 de agosto de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1090799 Nr: 6464-75.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SWDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA 

SILVA - OAB:9331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY MEDEIROS - 

OAB:4.498/MT

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 704410 Nr: 39105-29.2010.811.0041

 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: MICHELE SOARES GUSMÃO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO BENEDITO AUGUSTO LEVENTI 

DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo de Moraes Júnior - 

OAB:6.208/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 MANIFESTAR SOBRE O OFÍCIO 

JUNTADO (FLS. 427).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008784-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA JUCELINA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HORLANDO DE QUEIROZ LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1008784-13.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FRANCISCA JUCELINA SILVA 

LIMA REQUERIDO: JOSE HORLANDO DE QUEIROZ LIMA Vistos, etc. 

FRANCISCA JUCELINA SILVA LIMA, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou em juízo com o presente ARROLAMENTO SUMÁRIO dos bens 

deixados por JOSÉ HORLANDO DE QUEIROZ LIMA, falecido em 

14/05/2018 (Id. 12554110). Termo de renúncia dos herdeiros, Id. 

12554089. Certidão acerca da existência de testamento deixado pelo autor 

da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados, Id. 13446086. É o relatório. Decido. Cuida – de abertura de 

inventário proposto por FRANCISCA JUCELINA SILVA LIMA dos bens 

deixados por JOSÉ HORLANDO DE QUEIROZ LIMA, falecido em 

14/05/2018 (Id. 12554110). Verifica-se que, na presente ação foram 

cumpridas todas as formalidades legais. Termo de renúncia dos herdeiros, 

Id. 12554089. Certidão expedida pela CENSEC – Central Notarial de 

Serviços Compartilhados, Id. 13446086. No caso dos autos, as provas 

documentais acostadas comprovam o título de herdeiros, cessionário e os 

bens do espólio, conforme exigência dos arts. 659 e 660 do CPC. Art. 659. 

A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, 

será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. 

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, 

quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a sentença de 

homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de 

partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão 

expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, 

conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. 

Art. 2.015 - Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha 

amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito 

particular, homologado pelo juiz. Novo código civil “Partilha amigável. Se os 

herdeiros forem maiores e capazes, havendo acordo unânime, possível 

será a partilha amigável, que deverá ser feita mediante escritura pública, 

por termo nos autos ou por escrito particular homologado pelo juiz. Em 

qualquer caso será imprescindível a assinatura do instrumento por todos 

os interessados ou por procurador com poderes especiais “(RT,622:715, 

606:106, 247:145, 146:114, 235:174, 132:720, 541:298 E 567:235; RTJ, 

98:784; RF, 161: 252, 266: 193 E 282:299; RJTJSP, 47:31 E 65:236). Desta 

forma, não há ôbice para a homologação do presente feito. Em face do 

exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art.659 do 

CPC HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a partilha de bens deixados pelo falecimento de JOSÉ 

HORLANDO DE QUEIROZ LIMA, falecido em 14/05/2018 (Id. 12554110), 

ADJUDICANDO o único bem a Srª FRANCISCA JUCELINA SILVA LIMA, 

ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados, observando 

que os demais herdeiros renunciaram os seus respectivos quinhões, 

conforme Termo de renúncia dos herdeiros, Id. 12554089. Transitada em 

julgado, expeça-se Carta de Adjudicação. Adotadas tais providências, 

promovam-se as baixas e anotações necessárias e arquivem-se os 

autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de 

agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033743-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. S. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SMERDECK PIOTTO OAB - MT22984/O (ADVOGADO)

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT0022662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. O. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 14797716 é 

tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004054-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUZANI MENDES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA OAB - MT17089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a resposta do Banco Itaú (ID 
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14768527) ao ofício expedido nos autos, impulsiono os autos para intimar 

a parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, se manifestar, e, 

não havendo manifestação da parte, para expedir o competente Alvará 

Judicial, como já determinado na sentença de ID 9542800, retornando os 

autos ao arquivo em seguida. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020210-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. A. O. P. (REQUERENTE)

N. S. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TOGNERI SERRANO SANGUINI OAB - SP115510 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. O. P. (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 

14712805, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, ressalvando que, não 

havendo manifestação/impulso à missiva no prazo de 30 dias, a precatória 

será devolvida independentemente de cumprimento, no termos do art. 393 

da C.N.G.C. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022154-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLDACY DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS (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 

14582894, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, ressalvando que, não 

havendo manifestação/impulso à missiva no prazo de 30 dias, a precatória 

será devolvida independentemente de cumprimento, nos termos do art. 

393 da C.N.G.C. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002498-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA PIRES VIDAL OAB - MT21600/O (ADVOGADO)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. A. C. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002498-19.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14765673, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

11/10/2018, às 15:40 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012576-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, em cumprimento à decisão de ID 14798022, 

impulsiono os autos para intimar o autor, através de seu advogado 

habilitado nos autos, para que no prazo de 15 (quinze) dias, informe o 

endereço correto para citação e intimação da parte ré, sob pena de 

extinção. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007100-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1007100-53.2018.8.11.0041 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 

12821509 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista que as ações que versem 

sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união 

estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem 

se processar em segredo de justiça, conforme dispõe o art. 189, inciso II, 

do NCPC, o presente tramitará em sigilo, devendo ser efetuadas as 

anotações pertinentes. De outro norte, necessário salientar que a parte 

requerente pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, todavia, não acostou ao feito a necessária e indispensável 

declaração de hipossuficiência, a ser por ele firmada, bem assim qualquer 

documento que demonstre que preenche os requisitos para o deferimento 

da benesse pretendida, assim, faculto que seja acostado ao feito, no 

prazo de 15 dias, a fim de regularizar a situação apontada, sob pena de 

ser indeferido o benefício de assistência judiciária. Às providências." 

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006731-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA OAB - MT20803/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO ESPIRITO SANTO BEZERRA (INVENTARIADO)

ANTONIO ANTUNES BESERRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1006731-59.2018 VISTOS, ETC. Pretende a requerente a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo 

ao seu sustento. Entretanto, nas ações de inventário deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a 

capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, vez 

que as custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo 

próprio espólio. No caso dos autos, foi atribuído o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) à causa, que será oportunamente revisto por este juízo, na 

medida em que não houve a avaliação dos bens, razão pela qual postergo 

a apreciação do pedido de gratuidade para após a apresentação das 

primeiras declarações. Prosseguindo, determino que a parte autora traga 

aos autos certidões de inexistência de testamentos deixadas pelos de 

cujus, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ, no prazo de 

15 (quinze) dias, expedidas pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados. Por fim, verifico que o documento pessoal da requerente 
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anexado à exordial não está legível, documento este indispensável à 

propositura da ação, razão pela qual determino a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder com a devida substituição, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 321, caput, do 

NCPC. Intime-se e cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de agosto 

de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1013929-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1013929-50.2018.8.11.0041 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 

13848688 - "VISTOS, ETC. Compulsando os autos digitais, vislumbro que a 

parte autora pretende retificar sentença proferida nos autos de código 

27008, entretanto, não obstante o n. causídico tenha consignado na 

petição a distribuição por dependência, o fez na forma eletrônica, assim 

impossibilitando o pretendido apensamento. Desta feita, indefiro o 

processamento do pedido retro, devendo ser cancelada a distribuição da 

presente. Esclareço, por oportuno, que caso a parte requerente distribua 

novamente o pedido, deverá fazê-lo nos autos da Ação de Inventário nº 

1952/1998. Promovam-se as anotações e baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. Intime-se e cumpra-se.". Cuiabá/MT, 17 de agosto 

de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017052-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ELIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEODOMIRA VIEIRA DA CRUZ ALVES (REQUERIDO)

JOAQUIM ELIAS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1017052-56.2018 VISTOS, ETC. Pretendem os interessados a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuem condições de arcar com as custas do processo sem 

prejuízo ao seu sustento. Entretanto, nas ações de inventário deve-se 

levar em consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, 

a capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, 

vez que as custas processuais e demais despesas serão suportadas 

pelo próprio espólio. No caso dos autos, os bens do espólio foram 

avaliados em R$ 224.067,50 (duzentos e vinte e quatro mil e sessenta e 

sete reais e cinquenta centavos), razão pela qual defiro, por ora, os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento no artigo 98 

do Novo Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora 

concedida abrange, além das custas, taxas, selos e despesas 

processuais, os honorários de advogado e peritos que atenderem os 

beneficiários. Prosseguindo, trata-se Inventário em Forma de Arrolamento 

Comum, interposta por Jair Elias Alves em relação aos bens deixados por 

Joaquim Elias Alves e Teodomira Vieira da Cruz Alves. Entretanto, 

analisando a exordial, verifico que os de cujus deixaram 05 filhos comuns, 

que devem figurar como interessados nos presentes autos, devendo 

todos os herdeiros ser incluídos nesta ação. Ainda, deverá o requerente 

adequar os tópicos indicados na petição inicial às respectivas referências 

informadas, tendo em vista que constato haver inconsistência entre os 

numerais informados nos tópicos e o que se pretende. De outro norte, 

vislumbro que o requerente pretende adjudicar um veículo automotor, 

entretanto, há impedimento para que seja analisado o pleito, vez que 

consta inscrição de alienação fiduciária em favor de instituição financeira 

– ID. 13722448. Em se tratando dos bens que se pretende partilhar, 

necessário trazer aos autos as matrículas atualizadas dos imóveis 

expedidas por Serviço Registral Civil competente. Em decorrência, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder com 

a devida correção da inicial nos ditames acima, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 321, caput, do NCPC. De mais a mais, na 

mesma oportunidade devem ser apresentadas aos autos, as certidões 

negativas das Fazendas Públicas Federal (expedida pela Procuradoria da 

Fazenda Nacional), Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) 

e Municipal em nome dos falecidos. Consigno, ainda, que no mesmo lapso 

suso, deverá ser comprovado nos autos que o de cujus Joaquim Elias 

Alves não era solteiro, pois consta na certidão de óbito informação 

diversa, bem assim, para que venha aos autos a certidão de casamento 

atualizada, com os respectivos óbitos averbados. Por fim, nos termos do 

Provimento n° 56/2016–CNJ, determino a intimação da parte autora, para 

que, em 15 (quinze) dias, traga aos autos certidão de inexistência de 

testamento deixado pela autora da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços compartilhados. Cumpridas ou não tais 

determinações, certifique-se e conclusos. Intime-se e cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019225-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

CATARINA SALES DE ASSIS (REQUERENTE)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA SALES DE ASSIS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1019225-53.2018.8.11.0041 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 

14124720 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, perscrutando os autos, verifico 

que a inicial não foi encartada observando a ordem cronológica de 

apresentação das peças, eis que os documentos precedem a própria 

petição exordial, em desobediência as disposições do art. 32 e s.s, da 

Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de Abril de 2018 - PJE, ad litteram: Art. 32. 

Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização 

dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições 

eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os 

arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.(g.n) Em 

decorrência, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder com a devida correção da inicial nos ditames acima, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 321, caput, do NCPC. Efetuada a 

retificação mencionada no prazo assinalado, o que deverá ser certificado 

pela Secretaria, conclusos. Às providências." Cuiabá/MT, 17 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: 1006569-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. D. S. (ADVOGADO(A))

V. B. D. (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

V. D. F. (RÉU)

J. D. F. D. (RÉU)

I. D. F. D. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1006569-64.2018.8.11.0041 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 

12841007 - "(...) VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico que o autor 

não pleiteou os benefícios da assistência judiciária gratuita, como também, 

não acostou ao feito o comprovante de pagamento das custas e 

despesas judiciais, razão pela qual faculto que seja comprovado o seu 

recolhimento, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme autoriza o artigo 290 do NCPC. Constato, ainda, que 

não foi encartada aos autos o documento indispensável à propositura da 

presente ação (art. 320, NCPC), qual seja, a cópia da sentença que fixou a 

prestação alimentícia, haja vista que o documento acostado aos autos, ID 

12241623, não consta os termos do decisum, razão pela qual, faculto, 

igualmente, seja sanado o defeito apontado, no mesmo lapso suso, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Às 

providências." Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008769-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETA SAMPAIO DE MORAES (REQUERENTE)

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTINA SAMPAIO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1008769-44.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, necessário 

salientar que a parte requerente pleiteia a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, todavia, não acostou ao feito a necessária e 

indispensável declaração de hipossuficiência, a ser por ela firmada, bem 

assim qualquer documento que demonstre o preenchimento dos requisitos 

para o deferimento da benesse pretendida, assim, faculto que estes sejam 

acostados ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de regularizar a 

situação apontada, sob pena de ser indeferido o benefício de assistência 

judiciária gratuita. Constato, ainda, em uma análise perfunctória dos autos, 

que não fora encartado ao processo laudo/atestado lavrado por 

profissional especialista na patologia aventadamente sofrida pela 

interditanda, além de o atestado médico de ID. 12551475 se encontrar 

defasado, apenas apontando patologia e a indicação de que a interditanda 

não pode responder por suas ações, razão pela qual, faculto à parte 

autora que instrua o processo, no mesmo lapso suso, com atestados, 

laudos, exames e receitas médicas que possuir, com o fito de demonstrar 

o fato ventilado na exordial. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008769-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETA SAMPAIO DE MORAES (REQUERENTE)

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTINA SAMPAIO DE MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1008769-44.2018.8.11.0041 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 

13064595 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, necessário salientar que a parte 

requerente pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, todavia, não acostou ao feito a necessária e indispensável 

declaração de hipossuficiência, a ser por ela firmada, bem assim qualquer 

documento que demonstre o preenchimento dos requisitos para o 

deferimento da benesse pretendida, assim, faculto que estes sejam 

acostados ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de regularizar a 

situação apontada, sob pena de ser indeferido o benefício de assistência 

judiciária gratuita. Constato, ainda, em uma análise perfunctória dos autos, 

que não fora encartado ao processo laudo/atestado lavrado por 

profissional especialista na patologia aventadamente sofrida pela 

interditanda, além de o atestado médico de ID. 12551475 se encontrar 

defasado, apenas apontando patologia e a indicação de que a interditanda 

não pode responder por suas ações, razão pela qual, faculto à parte 

autora que instrua o processo, no mesmo lapso suso, com atestados, 

laudos, exames e receitas médicas que possuir, com o fito de demonstrar 

o fato ventilado na exordial. Às providências." Cuiabá/MT, 17 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.: 840802 Nr: 45152-14.2013.811.0041

 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: SANDRA HELOISA ALVES PEREIRA, GABRIEL LIMA 

COSTA, FERNANDA GÉSSICA COSTA NUNES, PAULA JANAINA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 5324, DAIANNE FONSECA MILHOMEM - 

OAB:19.686, Iana Heduyna Paes Lucas - OAB:17.699-OAB-MT, 

ISABELLA ALMEIDA THOMAZINI - OAB:, JOÃO VINICIUS LEVENTI DE 

MENDONÇA - OAB:16363, LUCIANA ROBERTA BRITO SILVA RAMOS 

COSTA - OAB:11.197, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 45152-14.2013 (Cód. 840802)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. 245 e, visando à ultimação do feito, reitere-se 

a intimação da inventariante, pessoalmente e também através do seu 

causídico, para conferir prosseguimento à demanda, no prazo de 15 dias, 

cumprindo a decisão de fl. 241.

Assinalo que o decurso in albis do prazo consignado, sem providências, o 

que deverá ser certificado, implicará em sua remoção da inventariança.

Às providências.

 Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 731354 Nr: 27480-61.2011.811.0041

 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: MARIA ELENA ADONA SCHONS, FELIPE FERNANDO 

SCHONS, EFS, EMANUELLE GOMES SCHONS MATOS, LUCAS FABRÍCIO 

SCHONS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO EDSON FERNANDO SCHONS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT, Davi Marques - OAB:14678, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 

1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 27480-61.2011 (Cód. 731354)VISTOS, ETC.Desentranhe-se 

o petitório de fls. 256 e o documento que o instrui (fl. 257), autuando-o 

como incidente de remoção, assim como as manifestações posteriores 

correlatas à alusiva pretensão, fls. 259 e 260/264, apensando-se ao 

presente, nos termos do artigo 623, parágrafo único, do CPC/2015 e cópia 

da presente.De outro viés, considerando que o Ministério Público e a 

inventariante já se manifestaram, formado o incidente, conclusos para 

decisão.No que atine a presente demanda, foi procedida consulta 

RENAJUD a fim de verificar se ainda há registro do automotivo mencionado 

nos autos em nome do de cujus, todavia, a resposta fora negativa, 

havendo apenas um veículo, placa ADG7423, todavia, com registro de 

roubo, conforme extrato que segue em anexo.Assim, necessário 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 194 de 559



reconhecer que o presente inventário litigioso possui, como único bem a 

inventariar, o imóvel noticiado na exordial, o qual, todavia, conta com 

inúmeras penhoras, além de a viúva meeira ter vindicado o direito real de 

habitação, o qual, inclusive, fora reconhecido incidentalmente, tendo este 

juízo frisado a impossibilidade de desocupação do imóvel, venda e, 

também, o arbitramento de alugueis em favor dos demais herdeiros que 

não se encontram na posse do bem, notadamente a inventariante e o 

menor . Em decorrência da acolhida do pedido de direito real de habitação 

sobre o imóvel de matrícula n.º 33.924, deve ele ser partilhado apenas de 

modo ideal.Desta feita, enquanto não deliberada acerca da pretensão da 

remoção da inventariante, determino que esta seja novamente intimada 

para que cumpra, no prazo de 30 dias, a decisão de fl. 238, item 3.Sem 

prejuízo, intime-se a Fazenda Pública, nos termos do artigo 626 do CPC, 

para se manifestar no prazo de 30 dias.Ciência ao Ministério Público. Às 

providências.Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 914800 Nr: 40035-08.2014.811.0041

 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: RENATA SANTES, MMS, ADRIANA MARTINS DA SILVA, 

DALVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RUBENS SANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16.412, MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI 

- OAB:16412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 40035-08.2014 (Cód. 914800)VISTOS, ETC.Analisando os 

autos, verifico que o presente tramita na forma de arrolamento comum, 

nos termos do artigo 664 do CPC/2015 e s.s.Constato, ainda, que a 

inventariante, não obstante a autorização judicial concedida para tanto, 

não logrou efetuar a venda da fração ideal do imóvel objeto inventariado, 

e, em decorrência, não providenciou a juntada aos autos do comprovante 

do recolhimento do ITCMD de fl. 101.De qualquer forma, a alusiva 

GIA-ITCMD deverá ser retificada a fim de incluir os valores objeto da Ação 

de Indenização, em fase de cumprimento de sentença na Comarca de 

Curitiba/PR, autos nº. 0000146-68.1987.8.16.0004, eis que também são 

objeto de partilha.De outro viés, forçoso reconhecer que o plano de 

partilha constante às fls. 135/141, da mesma forma, deverá ser retificado 

integralmente, especificando o quinhão dos herdeiros/meeira, de maneira 

pormenorizada e inteligível, já que, tal como elaborado, é de árdua 

compreensão, devendo constar, inclusive, a quota parte que incumbe a 

cada um relativo ao crédito mencionado, eis que não cabe a este juízo 

diligenciar a fim de “descobrir” o valor que seria destinado ao extinto 

referente à indenização objeto de precatório.Consigno, ainda, que, da 

mesma forma, não compete a este juízo vindicar a “inclusão dos 

herdeiros” no processo judicial que tramita na 4ª Vara de Fazenda Pública 

de Curitiba, mas sim a inventariante, que deveria agir de forma diligente a 

fim de otimizar o andamento desta demanda.Consigno, ainda, que a 

.Consigno, ainda, que havendo interesse, o valor correlato à ação 

indenizatória poderá ser objeto de sobrepartilha, assim como o cálculo e 

pagamento do imposto correlato, devendo, todavia, haver manifestação 

expressa nos autos pela inventariante, com concordância dos demais 

interessados e do Ministério Público, sobrevindo, inclusive, o pagamento 

do imposto constante à fl. 101 a fim de por fim ao 

p r e s e n t e . I n t i m e m - s e . C i ê n c i a  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . À s 

providências.Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012317-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SOARES MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ LAUREANO MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n° 1012317-77.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de ação de 

Interdição (com pedido de curatela provisória) ajuizada por Fátima Soares 

Mendes dos Santos em face de Juarez Laureano Mendes, ambos 

qualificados nos autos. Relata na exordial, que o interditando é seu irmão, 

está atualmente internado em leito de Unidade de Terapia Intensiva do 

Hospital Metropolitano em Várzea Grande/MT, e, seu quadro clínico o torna 

incapaz de se autogovernar. Na sequência, postula a concessão de tutela 

provisória para que seja nomeada como curadora especial do requerido, a 

fim de que possa representá-lo civilmente, bem assim junto ao INSS, nos 

assuntos relacionados a benefício previdenciário, para movimentar e 

sacar os valores mensais de benefício. Vindica, ainda, a concessão da 

assistência judiciária gratuita, além da interdição definitiva do demandado. 

Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, defiro 

os benefícios da Gratuidade da Justiça, com fundamento no artigo 98 do 

Código de Processo Civil/2015, eis que a autora acostou aos autos 

declaração de hipossuficiência e está assistida pela Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, ressaltando que a isenção ora deferida abrange, 

além das custas, taxas, selos e despesas processuais, os honorários de 

advogado e peritos que atenderem o beneficiário. Em relação a pretensão 

de concessão de tutela provisória, necessário salientar que o artigo 749, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza ao magistrado a 

nomeação de curador provisório ao interditando, quando houver 

justificada urgência. O artigo 300, caput, da lei processual, por sua vez, 

exige, para o deferimento da tutela provisória de urgência, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso dos autos, constato que tais requisitos 

legais se perfazem presentes. Isso, pois, evola-se do laudo médico que o 

interditando encontra-se internado em leito de UTI há mais de cinco anos, 

ID. 13087239, evidenciando, assim, a probabilidade do direito. De outro 

vértice, também constato a presença do fundado receio de dano, diante 

do quadro de saúde do interditando, uma vez que este, a princípio, não 

possui o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, 

deixando entrever que a demora pode ocasionar prejuízo com relação à 

gestão de seus bens, notadamente pelo fato de se encontrar 

impossibilitado de receber o benefício previdenciário a que faz jus. 

Pondero, ainda, que não vislumbro o perigo de irreversibilidade do 

deferimento da tutela de urgência vindicada. No mais, não se pode deixar 

de mencionar que a ação de interdição é instrumento processual 

destinado à defesa dos interesses do incapaz, sendo de rigor, no caso 

dos autos, a concessão da tutela provisória postulada. Nesse sentido, 

válido destacar o seguinte ensinamento sobre a curatela, in verbis: “a 

curatela, em sua figura básica, visa proteger a pessoa maior, padecente 

de alguma incapacidade ou de certa circunstância que impeça a sua livre 

e consciente manifestação de vontade, resguardando-se com isso, 

também, o seu patrimônio” (GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo 

Pamplona. Manual de Direito Civil – volume único. São PauLo: Saraiva, 

2017. 1ª. p. 1.421) Logo, em face das alegações apresentadas, imperativo 

o deferimento da curatela provisória. Ante o exposto, com supedâneo nos 

artigos 300 e 749, parágrafo único, ambos da Lei Processual, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, NOMEIO a Srª. Fátima 

Soares Mendes dos Santos (irmã) como curadora provisória do requerido 

Juarez Laureano Mendes, a fim de que possa assisti-lo nos atos de 

natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015). Em 

decorrência, determino seja lavrado o termo de compromisso, nos moldes 

do artigo 759 do Código de Processo Civil, ficando autorizado, 

provisoriamente, à curadora ora nomeada, a realizar os atos necessários 

para gerir e administrar os bens do curatelado, ressaltando que, por ora, o 

exercício de seu munus será exclusivamente para fins de postulação e 

recebimento de benefício perante o INSS, representação perante 

entidades médico-hospitalares e demais atos inerentes ao interditando, 

bem como representação perante órgãos públicos e empresas privadas, 

ficando a curadora provisória obrigada à prestação de contas quando 

instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do 

CPC e as respectivas sanções. Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, 

devendo constar que fica terminantemente vedada a alienação ou 

oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de qualquer outra 

natureza, pertencentes ao interditando, e ainda, a proibição da curadora 

de fazer empréstimo bancário/financiamento em nome do interditando, 

salvo, em quaisquer das hipóteses, com autorização judicial. No mais, 

deixo de designar, por ora, audiência de entrevista em decorrência da 
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impossibilidade de comparecimento do interditando, o qual, encontra-se 

internado, em estado grave, em leito de Unidade de Terapia Intensiva do 

Hospital Metropolitano em Várzea Grande/MT. Todavia, tendo em vista que 

não há prognóstico de melhora do quadro clínico do requerido, uma vez 

que está internado na referida unidade de Terapia Intensiva há cinco anos, 

e com o fito de otimizar o andamento processual e sem prejuízo de, 

posteriormente, ser designada audiência entrevista, determino que se 

proceda com a citação do interditando, cientificando-o que poderá 

impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação, 

bem como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). 

Esclareço que o Oficial de Justiça deverá observar o disposto no artigo 

245, §1º, do Código de Processo Civil. Consigno, ainda, que, nos termos 

do art. 752, § 2º, do CPC, caso o Interditando, ou qualquer das pessoas 

nominadas no §3º do referido artigo, não intervenham no processo, 

nomeio para exercer o múnus de curador especial, o Núcleo da Parte 

Adversa da Defensoria Pública deste Estado, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, que deverá ser intimado para ciência da nomeação, bem 

assim para requerer o que entender de direito. No mais, com o desiderato 

de otimizar a entrega da prestação jurisdicional, tendo em vista a 

necessidade de realização de perícia médica, e considerando que estão 

suspensas as perícias agendadas por este juízo, que seriam realizadas 

por médico oficial credenciado pela Secretaria de Justiça, conforme 

decisão exarada pela Gerência de Psiquiatria Forense da Diretoria 

Metropolitana de Medicina Legal do Estado de Mato Grosso, comunicada à 

este juízo através do Ofício nº078/2018 (POLITEC), bem assim que não há 

peritos da área de medicina psiquiátrica cadastrados no Banco de Peritos 

do Tribunal de Justiça deste Estado, lembrando, ainda, que a parte autora 

é beneficiária da assistência judiciária gratuita, bem assim que este juízo 

determinou a expedição de ofício à Secretaria de Segurança Pública e 

Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, determinando que os i. 

Secretários envidem esforços a fim de solucionar a problemática descrita 

no Ofício mencionado, disponibilizando médico psiquiatra para realizar as 

perícias judiciais, faculto a parte autora que instrua o processo com todos 

os atestados, laudos, exames e receitas médicas que possuir, com o fito 

de demonstrar o fato ventilado na exordial, e, eventualmente, ser 

dispensada a realização da perícia. Por conseguinte, determino que a 

curadora provisória deverá prestar informações acerca do quadro clínico 

de seu irmão mensalmente. Acaso não seja encartado ao feito a 

documentação mencionada, o que deverá ser certificado nos autos, 

desde já determino que se oficie ao nosocômio no qual o interditando 

encontra-se internado para que, periodicamente, prestem informações 

acerca do estado de saúde do enfermo. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009690-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. H. A. D. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BENEDITO DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1009690-03.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença cujo título executivo judicial correlato é originário 

de demanda que tramitava na 2ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Capital, todavia, o presente fora distribuído para esta 

serventia cível. Desta feita, a teor do disposto no artigo 516, II, do Código 

de Processo Civil, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para 

processar e julgar este feito, e, na sequência, determino a remessa à 2ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. Providencie o 

Sr. Gestor o necessário à implementação da presente decisão. Intimem-se. 

Às providências. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007767-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. A. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO DE ALMEIDA PAULINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1007767-39.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença cujo título executivo judicial correlato é originário 

de demanda que tramitava na 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Capital, todavia, o presente fora distribuído para esta 

serventia cível. Desta feita, a teor do disposto no artigo 516, II, do Código 

de Processo Civil, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para 

processar e julgar este feito, e, na sequência, determino a remessa à 1ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. Providencie o 

Sr. Gestor o necessário à implementação da presente decisão. Intimem-se. 

Às providências. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007767-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. A. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO DE ALMEIDA PAULINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1007767-39.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença cujo título executivo judicial correlato é originário 

de demanda que tramitava na 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Capital, todavia, o presente fora distribuído para esta 

serventia cível. Desta feita, a teor do disposto no artigo 516, II, do Código 

de Processo Civil, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para 

processar e julgar este feito, e, na sequência, determino a remessa à 1ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. Providencie o 

Sr. Gestor o necessário à implementação da presente decisão. Intimem-se. 

Às providências. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008405-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA TEIXEIRA CORREA OAB - 034.165.323-33 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1008405-72.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença cujo título executivo judicial correlato é originário 

de demanda que tramitava na 4ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Capital, todavia, o presente fora distribuído para esta 

serventia cível. Desta feita, a teor do disposto no artigo 516, II, do Código 

de Processo Civil, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para 

processar e julgar este feito, e, na sequência, determino a remessa à 4ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. Providencie o 

Sr. Gestor o necessário à implementação da presente decisão. Intimem-se. 

Às providências. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009362-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. S. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELI DA SILVA DOS SANTOS OAB - 039.699.921-25 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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DANILO QUERINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1009362-73.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença cujo título executivo judicial correlato é originário 

de demanda que tramitava na 5ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Capital, todavia, o presente fora distribuído para esta 

serventia cível. Desta feita, a teor do disposto no artigo 516, II, do Código 

de Processo Civil, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para 

processar e julgar este feito, e, na sequência, determino a remessa à 5ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. Providencie o 

Sr. Gestor o necessário à implementação da presente decisão. Intimem-se. 

Às providências. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006365-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CAMPOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

GRACIELA MARIA DE CAMPOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

CREUZA MARIA DE CAMPOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

SARA APARECIDA DE CAMPOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT0004939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1006365-20.2018 VISTOS, ETC. Pretende a interessada a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo 

ao seu sustento. Entretanto, nas ações de inventário deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a 

capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, vez 

que as custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo 

próprio espólio. No caso dos autos, os bens do espólio foram avaliados 

em R$138.330,39, razão pela qual defiro, por ora, os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento no artigo 98 do Novo 

Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora concedida 

abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, os 

honorários de advogado e peritos que atenderem os beneficiários. De 

outro viés, consigno que a presente tramitará na forma de arrolamento 

sumário (art. 659 do CPC), porquanto as partes são maiores, capazes e 

estão representadas pelo mesmo advogado. Nomeio inventariante a viúva 

meeira do extinto, CREUZA MARIA DE CAMPOS OLIVEIRA, diante da 

concordância de todos os interessados, que, independente de 

compromisso, desempenhará sua função. Lado outro, considerando que 

fora apresentada na exordial o plano de partilha, a inventariante deverá, 

no prazo de 30 dias, colacionar aos autos as certidões negativas de 

débitos relativos aos bens do espólio perante a Fazenda Pública Federal, 

Estadual (a ser obtida perante a PGE) e Municipal (certidão negativa de 

débitos gerais), além de certidão negativa do imposto de renda. Constato, 

ainda, que os demais herdeiros renunciaram aos seus quinhões em favor 

da inventariante, de maneira que deverão formalizar a pretensão, seja por 

Escritura Pública ou Termo Judicial (art. 1.806 do CC), facultando o 

comparecimento na Secretaria do Juízo para que seja tomada por termo. 

Por fim, nos termos do Provimento n° 56/2016–CNJ, determino a intimação 

da parte autora, para que, em 15 (quinze) dias, traga aos autos certidão 

de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida 

pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados. Cumpridas ou 

não tais determinações, certifique-se e conclusos. Intime-se e cumpra-se. 

Às providências. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022965-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVER LACERDA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA LACERDA CINTRA OAB - 064.395.881-92 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1022965-19.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que a 

parte autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. Prosseguindo, trata-se de pedido de Cumprimento de 

Sentença pelo procedimento do artigo 528 do Código de Processo Civil. 

Desta feita, determino que se proceda com intimação pessoal da parte 

executada, no endereço constante na inicial para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, referente às parcelas 

vencidas de Junho/2018 e Julho/2018, com os acréscimos legais, bem 

como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

representante do exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º). Deverá constar, no mandado, que o 

executado poderá efetuar o pagamento do débito, mediante depósito na 

conta nº. 1014209-5, agência 1681, da Caixa Econômica Federal, de 

titularidade da representante legal do menor, comprovando nos autos, no 

prazo acima assinalado. Decorrido o lapso suso, sem que sejam 

demonstradas quaisquer das situações delineadas no artigo 528, caput, in 

fine, da lei processual, desde já determino o protesto do pronunciamento 

judicial (CPC art. 517 c/c 528, §1º), devendo a parte exequente, querendo, 

se manifestar nos autos. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, que por analogia ao disposto no art. 

827, §1º, do CPC, será reduzido à metade, em caso de pronto pagamento. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 17 

de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022197-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIETRA SOPHIA DA SILVA LUIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA JAQUELINE CORREIA DA SILVA OAB - 016.282.951-55 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PETERSON DE MELO LUIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1022197-93.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença cujo título executivo judicial correlato é originário 

de demanda que tramitava na 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Capital, todavia, o presente fora distribuído para esta 

serventia cível. Desta feita, a teor do disposto no artigo 516, II, do Código 

de Processo Civil, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para 

processar e julgar este feito, e, na sequência, determino a remessa à 1ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. Providencie o 

Sr. Gestor o necessário à implementação da presente decisão. Intimem-se. 

Às providências. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021617-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. V. D. A. (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE LUZIA SALES DE ALMEIDA OAB - 042.265.911-86 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME CAMARGO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1021617-63.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença cujo título executivo judicial correlato é originário 

de demanda que tramitava na 5ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Capital, todavia, o presente fora distribuído para esta 

serventia cível. Desta feita, a teor do disposto no artigo 516, II, do Código 

de Processo Civil, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para 

processar e julgar este feito, e, na sequência, determino a remessa à 5ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. Providencie o 

Sr. Gestor o necessário à implementação da presente decisão. Intimem-se. 

Às providências. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020627-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ALVES DE LARA OAB - 875.936.101-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO APARECIDO CORREA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1020627-72.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença cujo título executivo judicial correlato é originário 

de demanda que tramitava na 5ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Capital, todavia, o presente fora distribuído para esta 

serventia cível. Desta feita, a teor do disposto no artigo 516, II, do Código 

de Processo Civil, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para 

processar e julgar este feito, e, na sequência, determino a remessa à 5ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. Providencie o 

Sr. Gestor o necessário à implementação da presente decisão. Intimem-se. 

Às providências. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024562-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKA CRISTINA NEMEM KFOURI OAB - 871.305.481-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELL DE ALMEIDA MESA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1024562-23.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença cujo título executivo judicial correlato é originário 

de demanda que tramitava na 4ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Capital, todavia, o presente fora distribuído para esta 

serventia cível. Desta feita, a teor do disposto no artigo 516, II, do Código 

de Processo Civil, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para 

processar e julgar este feito, e, na sequência, determino a remessa à 4ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. Providencie o 

Sr. Gestor o necessário à implementação da presente decisão. Intimem-se. 

Às providências. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1018730-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VONALDO ELIAS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ILIDIA CORREA (INVENTARIADO)

IVANIR IZIDORO CORREA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1018730-09.2018 VISTOS, ETC. Pretende o interessado a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo 

ao seu sustento. Entretanto, nas ações de inventário deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a 

capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, vez 

que as custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo 

próprio espólio. No caso dos autos, os bens do espólio foram avaliados 

em R$ 52.252,20, razão pela qual defiro, por ora, os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento no artigo 98 do Novo 

Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora concedida 

abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, os 

honorários de advogado e peritos que atenderem os beneficiários. De 

outro viés, ressai da peça de ingresso que além de valores existentes em 

conta, os interessados pretendem a partilha do alegado direito a posse do 

imóvel rural localizado no Loteamento São João Del Rei, antiga Rua 31, 

Quadra 61, Lote 38, São João Del Rei, Município de Cuiabá-MT, sobre o 

qual se encontra edificada uma casa, conforme registro sob o nº. 31.598 

às fls. 01 do Livro 02 de 19/03/1986, perante o 5º Serviço Notarial e 

Registral de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de 

Cuiabá-MT. Todavia, o tema relativo à posse do imóvel é questão de alta 

indagação e que depende da produção de outras provas, devendo ser 

decidida nas vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC. Isto porque, a 

teor do alusivo dispositivo legal, devem ser remetidas para as vias 

ordinárias as questões que dependam de outras provas, sendo certo que 

o exercício da posse pelos de cujus da área relatada na inicial demanda 

dilação probatória, notadamente no caso dos autos, que veio desprovida 

de qualquer elemento capaz de evidenciar o direito alegado, de modo que 

a questão é de alta indagação, tornando inviável a solução nos autos do 

inventário, não obstante seja possível, juridicamente, a partilha de direito 

existentes sobre bem imóvel, no caso a posse, desde que restasse 

comprovada, ao menos documentalmente. Em situação similar, colha-se 

jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE 

INVENTÁRIO – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL – DISCUSSÃO 

ACERCA DE PARTE DO BEM QUE NÃO DEVE INTEGRAR O ESPÓLIO – 

QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – IMPRESCINDÍVEL DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE 

INVENTÁRIO – EXEGESE DO ARTIGO 612 DO CPC – DE CUJUS SEM 

TESTAMENTO E SOMENTE COM OS FILHOS COMO HERDEIROS – QUOTAS 

IGUALMENTE DIVIDIDAS – HERDEIRO PRÉ-MORTO – QUINHÃO DIVIDIDO 

ENTRE OS DESCENDENTES SUCESSORES – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quando a sentença é proferida e 

publicada na vigência do Código de Processo Civil atual, o julgamento do 

recurso de apelação deve se dar com base nessa legislação.O inventário 

não é a via adequada para o debate de questões de alta indagação, e a 

demonstração da propriedade e posse de bens em nome da de cujus, 

supostamente adquiridos em parceria com o seu companheiro também 

falecido, exige dilação probatória, permitida apenas em procedimento 

ordinário.Se a de cujus não deixou testamento e possuía como herdeiros 

apenas os seus filhos, os bens devem ser divididos entre eles em partes 

iguais.Se um dos filhos da de cujus for falecido a quota equivalente a ele 

deve ser igualmente dividida entre os descendentes sucessores do 

herdeiro pré-morto (art. 1.851 e 1.852 do Código Civil). (TJMT, Ap 

31298/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, 

Publicado no DJE 23/08/2017) Por tal motivo, remeto às vias ordinárias a 

discussão sobre a posse do imóvel mencionado na exordial. Em 

decorrência, considerando que apenas restam valores a serem 

levantados, manifestem-se os interessados se possuem interesse na 

conversão do presente arrolamento em alvará, nos termos do artigo 666 

do Estatuto Processual Civil, no prazo de 15 dias. Após, conclusos para 

deliberação. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010660-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VINICIUS RODRIGUES (REQUERENTE)

EDNIR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO)

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT0020281A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO FERNANDO RODRIGUES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1010660-03.2018 VISTOS, ETC. Pretendem os requerentes a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuem condições de arcar com as custas do processo sem 

prejuízo ao seu sustento. Entretanto, nas ações de inventário deve-se 

levar em consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, 

a capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, 

vez que as custas processuais e demais despesas serão suportadas 

pelo próprio espólio. No caso dos autos, foi atribuído o valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) à causa, que será oportunamente revisto por 

este juízo, na medida em que, segundo se evola do processo, não houve a 

descrição dos bens deixados pelo falecido e/ou sua avaliação, razão pela 

qual postergo a apreciação do pedido de gratuidade para após a 

apresentação das primeiras declarações. Prosseguindo, nomeio como 

inventariante o filho do de cujus Rafael Vinícius Rodrigues, devendo 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo 

único, do NCPC) e as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, 

em conformidade com o disposto no art. 620 do NCPC. Ressalto que as 

primeiras declarações deverão ser apresentadas pessoalmente pelo 

inventariante ou, alternativamente, através de procurador com poderes 

especiais, nos termos do art. 618, III do NCPC. Outrossim, na mesma 

oportunidade devem ser apresentadas aos autos, as certidões negativas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria 

Geral do Estado) e Municipal em nome do falecido. Com relação ao pedido 

de expedição de ofício aos Cartórios de Registros de Imóveis a fim de 

obter informações sobre imóveis de titularidade do falecido, indefiro-o, 

tendo em vista que não há óbice para que tal diligência seja realizada 

diretamente pelo inventariante, devendo este encartar ao processo 

matrícula atualizada dos imóveis de propriedade do extinto. De outro norte, 

sobre possíveis valores deixados pelo de cujus a título de FGTS, 

PIS/PASEP, determino a expedição de ofício ao INSS, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem são os dependentes 

habilitados do falecido Arnaldo Fernando Rodrigues, ante o teor do art. 1° 

da Lei n.º 6.858/80, bem como, informe sobre a existência de importâncias 

referentes a resíduos financeiros. Outrossim, expeça-se ofício ao Banco 

Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, a fim de que 

informem a existência de valores a título de FGTS, PIS/PASEP, bem assim 

valores depositados em nome do falecido, inclusive referentes a resíduos 

previdenciários, valores depositados, quotas financeiras, seguro de vida, 

depositando-os em uma subconta deste processo no prazo de 15 (quinze) 

dias. Por fim, nos termos do Provimento n° 56/2016–CNJ, determino a 

intimação da parte autora, para que, em 15 (quinze) dias, traga aos autos 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007880-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE CARLA PLIMO ASSUNCAO (REQUERENTE)

MARIA DO CARMO ROSA PLIMO (REQUERENTE)

CAMILA LETICIA PLIMO DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

KAREN CRISTIANE PLIMO ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLETO ROQUE DE ASSUNCAO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1007880-90.2018 VISTOS, ETC. Pretendem as interessada a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo 

ao seu sustento. Entretanto, nas ações de inventário deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a 

capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, vez 

que as custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo 

próprio espólio. No caso dos autos, foi atribuído o valor de R$ 65.117,83 à 

causa, razão pela qual defiro, por ora, os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, com fundamento no artigo 98 do Novo Código de 

Processo Civil, ressaltando que a isenção ora concedida abrange, além 

das custas, taxas, selos e despesas processuais, os honorários de 

advogado e peritos que atenderem os beneficiários. Prosseguindo, 

vislumbro que fora pleiteado o processamento da presente na forma de 

arrolamento comum (artigo 664 do CPC), todavia, as partes são maiores, 

capazes e estão representadas pelo mesmo advogado, o que possibilita o 

processamento na forma de arrolamento sumário (art. 659 do CPC), razão 

pela qual promovam-se as anotações necessárias. Nomeio inventariante a 

viúva do extinto, MARIA DO CARMO PLIMO DE ASSUNÇÃO que, 

independente de compromisso, desempenhará sua função. Considerando 

que fora apresentada na exordial o plano de partilha, a qual, todavia, não 

consignou em nome de quem ficará o veículo deixado pelo extinto, faculto 

a inventariante que esclareça tal situação. Também deverá, no prazo de 

30 dias, colacionar aos autos as certidões negativas de débitos relativos 

aos bens do espólio perante a Fazenda Pública Federal, Estadual (a ser 

obtida perante a PGE) e Municipal (certidão negativa de débitos gerais), 

além de certidão negativa do imposto de renda. Por fim, nos termos do 

Provimento n° 56/2016–CNJ, determino a intimação da parte autora, para 

que, em 15 (quinze) dias, traga aos autos certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços compartilhados. Cumpridas ou não tais 

determinações, certifique-se e conclusos para eventual homologação. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012448-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO FERNANDO DE LIMA MIRANDA (REQUERENTE)

ADRIANA PEREIRA JULIAO MIRANDA (REQUERENTE)

ISMAEL DE MIRANDA FILHO (REQUERENTE)

DANIELE CRISTINA DE LIMA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478/O (ADVOGADO)

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1012448-52.2018 VISTOS, ETC. Pretendem os interessados 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuem condições de arcarem com as custas do processo sem 

prejuízo ao seu sustento. Entretanto, nas ações de inventário deve-se 

levar em consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, 

a capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, 

vez que as custas processuais e demais despesas serão suportadas 

pelo próprio espólio. No caso dos autos, os bens do espólio foram 

avaliados em R$ 92.643,05, razão pela qual defiro, por ora, os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento no artigo 98 do Novo 

Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora concedida 

abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, os 

honorários de advogado e peritos que atenderem os beneficiários. De 

outro viés, vislumbro que os interessados vindicaram a tramitação do 

presente na forma de arrolamento sumário (art. 659 do CPC), porquanto as 
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partes são maiores, capazes e estão representadas pelo mesmo 

advogado, todavia, sequer acostaram os documentos necessários para a 

adoção do procedimento diferenciado, já que não há plano de partilha e 

certidões fiscais negativas, o que deverá ser regularizado, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem assim trazido ao autos a comprovação de que o de 

cujus não era casado, pois consta na certidão de óbito informação 

diversa. Intime-se e cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de agosto 

de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014966-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIAN CAETANO DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVETE APARECIDA DE OLIVEIRA SPAZZAPAN OAB - SP341280 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO PEIXOTO DE ALENCAR (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Inventário nº 1014966-15.2018 VISTOS, ETC. Pretende o requerente a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo 

ao seu sustento. Entretanto, nas ações de inventário deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a 

capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, vez 

que as custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo 

próprio espólio. No caso dos autos, foi atribuído valor provisório a causa, 

de R$ 1.000,00 (mil reais), que será oportunamente revisto, na medida em 

que não houve a descrição dos bens deixados pelo falecido e/ou sua 

avaliação, razão pela qual postergo a apreciação do pedido de gratuidade 

para após a apresentação das primeiras declarações. Sem prejuízo, 

nomeio CRISTHIAN CAETANO DE ALENCAR (filho) como inventariante, 

devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil) e as primeiras declarações 

no prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade com o disposto no art. 620 

da lei processual. Ressalto que as primeiras declarações deverão ser 

apresentadas pessoalmente pelo inventariante ou, alternativamente, 

através de procurador com poderes especiais, nos termos do art. 618, III, 

do NCPC. Outrossim, na mesma oportunidade devem ser apresentadas 

aos autos as certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal em 

nome do falecido, assim como, nos termos do Provimento n° 56/2016–CNJ, 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados. 

Prestadas as primeiras declarações, renove-me à conclusão para decisão 

sobre a forma como deverá se processar a presente ação, já que não há 

descrição dos bens e demais herdeiros nos autos, além de eventual 

retificação do valor da causa e análise da pretensão de concessão de 

assistência judiciária gratuita. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015578-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNIR FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVEA MARIA MIGLIOLI OAB - MT8365/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUELITO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1015578-50.2018 VISTOS, ETC. Pretende a interessada a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo 

ao seu sustento. Entretanto, nas ações de inventário deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a 

capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, vez 

que as custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo 

próprio espólio. No caso dos autos, os bens do espólio foram avaliados 

em R$44.749,00, razão pela qual defiro, por ora, os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento no artigo 98 do Novo 

Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora concedida 

abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, os 

honorários de advogado e peritos que atenderem os beneficiários. De 

outro viés, consigno que a presente tramitará na forma de arrolamento 

sumário (art. 659 do CPC), porquanto as partes são maiores, capazes e 

estão representadas pelo mesmo advogado. Nomeio inventariante a 

excompanheira do extinto, CLEUNIR FERREIRA DE MIRANDA, diante da 

concordância de todos os interessados, que, independente de 

compromisso, desempenhará sua função. Lado outro, considerando que 

fora apresentada na exordial o plano de partilha, a inventariante deverá, 

no prazo de 30 dias, colacionar aos autos as certidões negativas de 

débitos relativos aos bens do espólio perante a Fazenda Pública Federal, 

Estadual (a ser obtida perante a PGE) e Municipal (certidão negativa de 

débitos gerais), além de certidão negativa do imposto de renda. Constato, 

ainda, que os demais herdeiros renunciaram aos seus quinhões em favor 

da inventariante, de maneira que deverão formalizar a pretensão, seja por 

Escritura Pública ou Termo Judicial, na medida que os documentos 

encartados aos autos foram lavrados por instrumento particular. Desta 

forma, concedo a inventariante o prazo de 30 (trinta) dias, para que 

regularize as renúncias noticiadas que, conforme já frisado, deverá 

constar de Escritura Pública ou Termo Judicial (art. 1.806 do CC), 

facultando o comparecimento na Secretaria do Juízo para que seja tomada 

por termo. Por fim, nos termos do Provimento n° 56/2016–CNJ, determino a 

intimação da parte autora, para que, em 15 (quinze) dias, traga aos autos 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados. 

Cumpridas ou não tais determinações, certifique-se e conclusos. Intime-se 

e cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010002-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE SILVA CAMARGO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIANY FERREIRA JARDIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1010002-76.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença cujo título executivo judicial correlato é originário 

de demanda que tramitava na 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Capital, todavia, o presente fora distribuído para esta 

serventia cível. Desta feita, a teor do disposto no artigo 516, II, do Código 

de Processo Civil, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para 

processar e julgar este feito, e, na sequência, determino a remessa à 1ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. Providencie o 

Sr. Gestor o necessário à implementação da presente decisão. Intimem-se. 

Às providências. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1018212-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIANE DE LIMA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUKE CESAR LIMA BEZERRA OAB - MT22089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

G. H. C. (HERDEIRO)

A. V. M. C. (HERDEIRO)

E. R. B. C. (HERDEIRO)

MARCIA BUDTINGER OAB - 595.005.061-49 (REPRESENTANTE)

SIMONE BALENA DE BRITO OAB - 315.687.852-91 (REPRESENTANTE)

JUCILANIA ALVES MOREIRA OAB - 396.353.761-20 (REPRESENTANTE)

HELEN SUZAN NASCIMENTO CERQUEIRA (HERDEIRO)
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JEFFERSON WESLEY NASCIMENTO CERQUEIRA (HERDEIRO)

LEONARDO VINICIUS CERQUEIRA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Inventário nº 1018212-19.2018 VISTOS, ETC. Pretende a requerente a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo 

ao seu sustento. Entretanto, nas ações de inventário deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a 

capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, vez 

que as custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo 

próprio espólio. No caso dos autos, foi atribuído valor provisório a causa, 

de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), que será oportunamente 

revisto, na medida em que não houve a descrição dos bens deixados pelo 

falecido e/ou sua avaliação, razão pela qual postergo a apreciação do 

pedido de gratuidade para após a apresentação das primeiras 

declarações. Sem prejuízo, nomeio JUCIANE SANTANA DE CERQUEIRA 

(viúva) como inventariante, conforme autoriza o artigo 617, I, do CPC/2015, 

a qual deverá bem e fielmente desempenhar a função. De outro vértice, 

necessário salientar que com a entrada em vigor do Código de Processo 

Civil de 2015, tornou-se possível o processamento das ações de 

inventário na forma de arrolamento, quando o valor dos bens do espólio 

for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, conforme prevê o artigo 

664 da lei processual em vigor, mesmo nas situações em que haja 

herdeiro incapaz, tal como é o caso dos autos, havendo como 

condicionantes, apenas, a anuência das partes e do Ministério Público (art. 

665 do CPC). Desta feita, intimem-se as partes e o parquet para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifestarem quanto à tramitação do presente 

processo na forma de arrolamento simples/comum. Decorrido o lapso 

suso, certifique-se e conclusos para análise da pretensão de gratuidade. 

Sem prejuízo, consigno, desde já, a inventariante deverá, em caso de 

anuência quanto a forma de tramitação declinada, no prazo de 60 

(sessenta) dias, em cumprimento ao disposto no art. 664 do CPC, 

apresentar as primeiras declarações, a atribuição de valor aos bens do 

espólio e o plano de partilha, além do comprovante de pagamento/isenção 

do ITCD, devidamente acompanhado da GIA-ITCD e certidões fiscais 

negativas. Lado outro, inexistindo anuência unânime quanto à tramitação 

do feito sob a forma de arrolamento, conclusos para deliberação. Ciência 

ao Ministério Público. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de 

agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020039-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DA SILVA NAZARE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT4276/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DIAS CORREA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1020039-65.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, constato que 

os interessados pretendem a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, sob o fundamento de que não possuem condições de arcar com 

as custas do processo, sem prejuízo ao seu sustento. Nas ações de 

inventário deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento 

de justiça gratuita a capacidade financeira do espólio, e não do 

inventariante e/ou dos herdeiros, vez que as custas processuais e demais 

despesas serão suportadas pelo próprio espólio. No presente caso, foi 

atribuído o valor de R$ 45.388,25 (quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta 

e oito reais e vinte e cinco centavos) ao único bem inventariado, razão 

pela qual, defiro, por ora, os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

porquanto, dos documentos que instruem os autos se pode presumir que 

o espólio possui insuficiência de recursos para pagar as custas e demais 

despesas processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 

98 do NCPC. Lado outro, perscrutando os autos, verifico que a 

interessada Rosenil da Silva Nazaré vindica sua nomeação como 

inventariante, aduzindo que era convivente do de cujus. É imperativo o 

reconhecimento da existência de união estável entre a interessada e o 

falecido, e, tal pretensão não encontra guarida no procedimento de 

inventário judicial, seja litigioso ou na forma de arrolamento, a menos que 

haja prova robusta da existência da união, pois, do contrário, a 

interessada deverá postular o reconhecimento do direito alegado nas 

esferas ordinárias. Em decorrência, não há que se falar em sua nomeação 

como inventariante, tampouco autorizada está em figurar como 

interessada nos autos, enquanto não seja reconhecida a existência da 

alegada convivência com o inventariado ou encartado ao feito provas 

robustas da união ventilada. A respeito, não tergiversa a jurisprudência, 

senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO JUDICIAL – 

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ADMISSÃO EM INVENTÁRIO DE 

PESSOA QUE REPUTA TER CONVIVIDO EM UNIÃO ESTÁVEL COM O DE 

CUJUS – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA UNIÃO 

ESTÁVEL NOS AUTOS DO INVENTÁRIO – CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA – NECESSIDADE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA NAS VIAS 

ORDINÁRIAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Somente nas vias 

ordinárias é que, mediante dilação probatória e garantia do contraditório e 

da ampla defesa, será possível aferir a efetiva existência da união estável 

e de seu período de duração.(TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 

1006149-22.2017.8.11.0000, Relator: Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data da sessão: Cuiabá-MT, 

13/12/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão que 

indeferiu o reconhecimento de união estável nos autos do inventário. 

Inconformismo. Possibilidade de reconhecimento de união estável nos 

autos de inventario se há prova documental segura do relacionamento. 

Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI 2085981-36.2018.8.26.0000; Ac. 

11591026; Araras; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José 

Roberto Furquim Cabella; Julg. 29/06/2018; DJESP 03/07/2018; Pág. 1945) 

Assim, tendo em vista que não fora demonstrada a condição de meeira da 

Sra. Rosenil, sequer poderia figurar nos autos do inventário. A respeito, o 

artigo 612 do Código de Processo Civil dispõe que: O juiz decidirá todas as 

questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por 

documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que 

dependerem de outras provas. Ante o exposto, faculto a emenda da peça 

de ingresso para que sejam colacionadas aos autos provas robustas da 

existência de convivência com o de cujus, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o lapso, certifique-se e conclusos. Às providências. Cuiabá/MT, 

17 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020182-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIANE KEISER MARIA DA SILVA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT0010625A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO ALVES DOS ANJOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1020182-54.2018 VISTOS, ETC. Perscrutando os autos, 

verifico que a peça vestibular veio desacompanhada de procuração, 

existem documentos ilegíveis, havendo também a juntada de documentos 

incompletos. Outrossim, vislumbro que não foram apresentadas aos autos 

as certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual 

(expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal em nome do 

falecido, tampouco a certidão de inexistência de testamento deixado pelo 

autor da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados. Destarte, considerando o não preenchimento dos 

requisitos dispostos nos artigos 104 e 321, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, faculto a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, para que aporte aos autos a necessária procuração outorgada ao 

patrono da causa, com poderes específicos, nos termos do art. 618, III do 

NCPC, no prazo supracitado, bem assim a correta digitalização dos 

documentos indispensáveis à propositura da ação, sob as penas da lei. 

Com o decurso do prazo, certifique-se e conclusos para deliberação. Às 

providências. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 
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Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011642-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIENE BENEDITA DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1011642-17.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial c/c Tutela Provisória, interposta por 

Rosilene dos Santos em face de Juliene Benedita dos Santos Silva, ambas 

qualificadas. Perscrutando os autos, verifico a afirmação da autora de que 

ela e sua irmã, ora executada, entabularam acordo extrajudicial perante a 

34ª Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá/MT, no qual ficou consignado 

que a exequente possui a curatela provisória da Sra. Cristina Rufino da 

Silva Santos e está encarregada de cuidar desta. Outrossim, a autora 

afirma que a executada cria embaraçados dirigindo-se à residência da 

exequente para gritar, brigar, envergonhar e fazer a idosa passar mal e, 

por causa de tais conflitos, existem três processos nos quais a exequente 

e executada são partes. Por fim, a exequente pugna pela concessão de 

tutela provisória a fim de que a executada se abstenha de ir até a 

residência da exequente, criar embaraços e conflitos, bem assim ser 

proibida de ter contato com a idosa Cristina Rufino da Silva Santos, e, no 

mérito, a confirmação da tutela provisória, sob pena de multa ou sanção. É 

o Relatório. Decido. Ab initio, conforme verifico que o documento juntado 

no ID. 12982843 – Págs. 10 e 11, trata-se de “Termo de Comparecimento e 

Reunião Extrajudicial”, no qual a d. Promotora de Justiça orientou a 

executada a fim de que esta procurasse advogado ou a Defensoria 

Pública para regulamentar as visitas à idosa Sra. Cristina Rufino da Silva 

Santos e, ao final, consignou que o referido acordo poderá ser executado 

judicialmente caso os idosos (genitores das partes) fiquem desamparados 

ou não recebam cuidados necessários. Todavia, vislumbro que o pleito da 

exequente, in casu, trata-se, na verdade, de requerimento de medidas 

protetivas em favor do idoso, tendo em vista que há pedido de 

afastamento da executada de sua genitora idosa. Desta feita, é imperioso 

ressaltar que as medidas protetivas em favor de pessoa idosa estão 

previstas no art. 43 e seguintes do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), 

devendo as ações correspondentes ser processadas e julgadas perante 

as Varas Especializadas do Idoso. Contudo, como não há Vara 

Especializada do Idoso na Comarca de Cuiabá/MT, esta ação deverá 

tramitar junto às Varas Cíveis. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – Ação CAUTELAR INOMINADA COM Pedido Liminar de 

Busca e Apreensão – APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA – ESTATUTO 

DO IDOSO (LEI DE Nº 10.741/2003) – natureza cível da MEDIDA 

PRETENDIDA - INEXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA DE IDOSO – 

COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL - CONFLITO IMPROCEDENTE. 

Enquanto não criada vara especializada e exclusiva do idoso, conclui-se 

que, a situação posta sub judice, qual seja, a aplicação de medida 

protetiva estabelecida no Estatuto do Idoso, deve ser processada e 

julgada por um das Varas Cíveis, eis que a natureza da ação é 

eminentemente cível. (SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017) Desta feita, declaro a 

incompetência deste Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões de Cuiabá, para processar e julgar a presente ação, e, 

determino que o feito seja redistribuído a uma das Varas Cíveis de Cuiabá, 

nos termos do art. 64, §1º do NCPC. Providencie o Sr. Gestor as 

alterações no cadastro e demais medidas necessárias quanto a 

redistribuição do feito, através do sistema PJE. Cumpra-se e intime-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 17 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: 1016087-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA MARIA DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0014760A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Com essas 

considerações, acolho em parte os embargos de declaração para 

reconhecer a omissão indicada e determinar a implantação imediata do 

beneficio concedido na sentença. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010142-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Laryssa Carolina Araújo de França OAB - MT15585/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. 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: 1008473-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA INES DE SOUZA FAVERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007821-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTANA SILVA PRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. 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: 1007383-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA LEITE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA OAB - MT0018887A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida para que a 

Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do veículo FORD/FIESTA 

FLEX, placa NPP4285, cor Branca, Renavan nº 00594333407, Chassi nº 

9VFZF55A9E8053119, Certificado de Registro Elicenciamento de Veículo 

nº 010330979202, independentemente das multas indicadas na inicial. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 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: 0503530-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO BONIFACIO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Isto posto, ausentes as 

hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, 

rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como 

foi lançado. No mais, cumpra-se o comando judicial embargado. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

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: 1014512-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEDRO DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 
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CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1007376-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DELFINO CESAR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT0022662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do Departamento Estadual 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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo 

FIAT/STILO FLEX, placa NJN2999, ano/modelo 2008/2009, 

independentemente do pagamento das multas indicadas nos autos. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 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: 1000746-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALCIO MOREIRA CARNEIRO OAB - MG57692 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante desses 

fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA e, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, por conseguinte revogo a liminar outrora 

deferida. Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade Impetrada para 

os devidos fins. 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.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: 1006427-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido a indenizar a autora, a título 

de danos morais, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que 

deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir desta data 

(Súmula nº. 362 STJ), bem como acrescida de juros de mora no percentual 

fixado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, desde a data do evento danoso 

(Súmula n. 54 do STJ). Sem custas. Condeno a requerido ao pagamento 

de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC. Não havendo recurso 

voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, 

nos termos do art. 496, I, do CPC. P. I. C. OBSERVAÇÃO: O 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: 1004507-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VICENTE DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Ante ao exposto,JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485 do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da 

Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ. Desnecessário o reexame 

necessário, inteligência do §1, do art. 14 da Lei nº 12.016/09. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. 

C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009867-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PEREIRA DE SANTANA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM POSOTS FISCAIS DA 
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SEFAZ/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Ante ao exposto, 

INDEFIRO a petição inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, I, e 

330 ambos do CPC, bem como art. 10 da Lei nº 12.016/2009. Sem custas e 

honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 

do STF e 105 STJ. Desnecessário o reexame necessário, inteligência do 

§1, do art. 14 da Lei nº 12.016/09. Preclusas as vias recursais, pagas as 

custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste comando 

judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013573-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDNA VERONICA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1006377-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. 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: 1002083-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA EROTILDES RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA OAB - MT0017678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015923-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILDO FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. 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: 1015292-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO FEIZAR CARDOSO ABDALA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. 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: 1008143-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA RESENDE RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na 

presente ação, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

requerido ao pagamento de eventual percentual devido a título de URV, 

devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, observando-se 

o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a 

monta encontrada deverá ser descontada a contribuição previdenciária e 

imposto de renda. Ademais, a incidência da perda apurada recairá sobre 

todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a qualquer título, 

inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer 

vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. Quanto à 

correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros moratórios 

serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada 

pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o 

percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC. Não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1001767-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MONTEIRO BOER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO)

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - MT3850 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na 

presente ação, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

requerido ao pagamento de eventual percentual devido a título de URV, 
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devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, observando-se 

o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a 

monta encontrada deverá ser descontada a contribuição previdenciária e 

imposto de renda. Ademais, a incidência da perda apurada recairá sobre 

todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a qualquer título, 

inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer 

vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. Quanto à 

correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta datam e os juros moratórios 

serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada 

pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o 

percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC. Não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1004876-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA TURCHEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na 

presente ação, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

requerido ao pagamento de eventual percentual devido a título de URV, 

devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, observando-se 

o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a 

monta encontrada deverá ser descontada a contribuição previdenciária e 

imposto de renda. Ademais, a incidência da perda apurada recairá sobre 

todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a qualquer título, 

inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer 

vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. Quanto à 

correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros moratórios 

serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada 

pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o 

percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC. Não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1025196-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SANTOS FERNANDEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635/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: 

1025196-19.2018.8.11.0041. AUTOR: SERGIO SANTOS FERNANDEZ RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Tendo em vista que o Superior 

Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 

1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, ordenara a suspensão de todos os 

processos que abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito 

(Tema 986), determino o sobrestamento deste processo até o julgamento 

da matéria posta à liça, ficando a cargo das partes informar acerca do 

referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024952-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIL BOA MORTE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANNE PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT16462/O (ADVOGADO)

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024952-90.2018.8.11.0041. AUTOR: VANTUIL BOA MORTE DE ALMEIDA 

RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, POLICIA JUDICIARIA 

CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Considerando 

a aparente incompatibilidade entre os elementos da ação na forma 

apresentada na peça de ingresso, mormente a legitimidade dos 

requeridos, determino que a parte autora seja intimada para esclarecer tal 

aspecto da controvérsia, no prazo de 15 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024338-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUMINI ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Sr. CHEFE DA GERÊNCIA DE CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Sr. CHEFE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OUTRAS RECEITAS E CONTA 

CORRENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024338-85.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: ALUMINI ENGENHARIA S.A. - 

EM RECUPERACAO JUDICIAL IMPETRADO: SR. CHEFE DA GERÊNCIA DE 

CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO 

GROSSO, SR. CHEFE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OUTRAS RECEITAS E 

CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO 

GROSSO Vistos etc. Considerando a aparente incompatibilidade entre os 

elementos da ação na forma apresentada na peça de ingresso (pedido 

declaratório em mandado de segurança), determino que a parte autora 

seja intimada para esclarecer tal aspecto da controvérsia, no prazo de 15 

(dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025698-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHADINE KATIA NOVACZYK OAB - MT20819/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA DO ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025698-55.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: ASCIA COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA DO 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo em vista 

que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou a 

suspensão de todos os processos que abordem a matéria repetitiva 

encetada no presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das 

partes informar acerca do referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025567-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Desta forma, diante da 

ausência de comprovação de qualquer vício no procedimento 

administrativo, o que torna evidente a ausência da verossimilhança e da 

prova inequívoca, requisitos imprescindíveis à concessão da antecipação 

da tutela, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ALMEJADA. No mais, 

cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal 

consignado às advertências legais. Intime-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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015588-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ TAKAO WATANABE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT0004546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

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: 1024816-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS OAB - MT15548/O-O 

(ADVOGADO)

MONIQUE FACCIN VILELA OAB - MT0017724A (ADVOGADO)

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante o exposto, indefiro 

o pedido liminar, reservando desde já, à possibilidade de nova apreciação 

do quadro uma vez oportunizada apresentação de resposta pelo 

requerido e colhida à manifestação do Parquet. No mais, cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às 

advertências legais. Colha-se parecer ministerial. Intime-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: 1024357-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO NOVA CARNE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (ADVOGADO)

ALMINO AFONSO FERNANDES OAB - MT3498/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante o exposto, defiro o 

pedido liminar, com a finalidade de implementar eficácia suspensiva da 

exigibilidade, em relação a demandante, da obrigação tributaria, fundada 

na lei Estadual nº. 10.709/2018, regulamentada pelo Decreto nº. 

1.563/2018, condicionada a comprovação de deposito judicial mensal das 

parcelas que seriam devidas ao Fundo de Equilíbrio Fiscal. No mais, cite-se 

o requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado 

às advertências legais. Colha-se parecer ministerial. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024005-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO RS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS OAB - MT15548/O-O 

(ADVOGADO)

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante o exposto, defiro o 

pedido liminar, com a finalidade de implementar eficácia suspensiva da 

exigibilidade, em relação a demandante, da obrigação tributaria, fundada 

na lei Estadual nº. 10.709/2018, regulamentada pelo Decreto nº. 

1.563/2018, condicionada a comprovação de deposito judicial mensal das 

parcelas que seriam devidas ao Fundo de Equilíbrio Fiscal. No mais, cite-se 

o requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado 

às advertências legais. Colha-se parecer ministerial. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019540-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ESPINDULA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNE DOS SANTOS CORDEIRO OAB - MG148833 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012753-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)
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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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1024745-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILDES SCIASCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024745-91.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ILDES SCIASCIA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. 

Tendo em vista que o pedido retro, não veio acompanhado de solicitação 

médica, determino a intimação da parte autora, para que no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, acostar aos autos laudo médico, acerca da 

necessidade ou não de internação da Sra. ILDES SCIASCIA em Unidade de 

Terapia Intensiva. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023068-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARCHESI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR GOUVEIA MARCHESI OAB - MT24896/O (ADVOGADO)

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI OAB - SP0370390A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do Mato Grosso Previdencia (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:"Posto 

isso, CONCEDO A LIMINAR, via de consequência, determino que a 

autoridade coatora proceda a analise/impulsionamento do processo 

administrativo – n. 64915/2018, no prazo de 05 (dias), sob pena de 

responder por crime de desobediência. Notifique-se a autoridade coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Cumpra-se, com urgência. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017759-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SATURNINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar 

sobre o laudo pericial juntada aos autos, no prazo de 15 dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018591-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

JOAO LAURINDO CAMILO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Isto posto, consoante 

fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada na 

inicial para o fim de determinar que o requerido não pratique atos que 

inviabilizem a profissão do demandante, desde que tais atos não sejam 

privativos do profissional médico, nos termos da fundamentação supra. No 

mais, cite-se o requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, 

consignando às advertências legais. Intime-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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 746319 Nr: 43524-58.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DOMINGA CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB: 9475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 746319 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de transação neste feito, revela-se por dispensável a 

realização de audiência de conciliação, razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC.

A prefacial de impossibilidade jurídica da causa confunde-se com o mérito, 

razão pela qual devem ser conjuntamente analisados.

Inexistindo outras questões preliminares a ser apreciadas e, tendo em 

vista que partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o 

feito por saneado.

Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário.

 Defiro a realização da prova oral postulada pela parte autora e, para tanto 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16/10/2018, às 

16:00 horas.

Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC).

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 

do CPC.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 820392 Nr: 26634-73.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO PAULINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, ARDONIL M GONZALES JUNIOR - OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 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 art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 16 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 981591 Nr: 14818-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI DA SILVA GASQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANCARLO SANTOS - 

OAB:10799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Autos n.º 981591 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Prevê o art. 183, §º do CPC, que:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo 

em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem 

terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

Assim, considerando o disposto no artigo supramencionado, a fim de 

evitar futuras alegações de nulidades processuais, declaro sem efeitos a 

citação efetivada à fl. 33.

Por conseguinte, determino a citação da parte executada, através da 

devida remessa dos autos.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1027069 Nr: 35392-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA PEREIRA DE SOUZA

 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: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Autos n.º 1027069 – 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, 16 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 850729 Nr: 53755-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIR LEGRAMANTI, ALEXANDRE FREITAS SIQUEIRA, 

ARCIMA ZATTAR BATISTA, ALTAMIRO DE BRITO SILVA, AROLDO DA 

SILVA AVILA COSTA, DEBORA OLIVEIRA MARTINS, JULIANO REIS 

RANGEL CORREA, DOMINGOS FRANCISCO DA SILVA, HUMBERTO 

GONÇALO DA SILVA, FÁBIO DE SOUZA ANDRADE, IVANILDO 

DORCELINO, LUCIVALDO SILVA RODRIGUES, MARINETE BARBOSA DOS 

SANTOS, EDSON ROBERTO PEREIRA, SIMONE ZAGO CAMARGO, 

MARÇAL MARTINS DE ASSUNÇÃO, WELLINGTON DOS SANTOS SOUSA, 

WILSON FERREIRA DA SILVA MARQUES, JAIME DIAS CANDIDO, TEÓFILO 

COUTO MARQUES, WALDISON MIRANDA DA SILVA, RAFFAEL WILLIAN 

MONTEIRO DE OLVIVEIRA, MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO, NILCIANE 

VIANNA RAMOS DA SILVA, TANIA NOEMIA COSTA FREITAS

 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: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT

 Autos n.º 850729 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intimem-se os credores para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre o petitório retro e documentos que os acompanham.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 928974 Nr: 48713-12.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ROMILTON SOARES RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT, NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - OAB:12.048 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito 

com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido 

a título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de 

lei.Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos
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 Cod. Proc.: 1098227 Nr: 9806-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA BARRETO CURSINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TULIO CESAR ZAGO - 

OAB:OAB/MT 12.737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1098277 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte credora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre o petitório retro e documento que o acompanha.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1044545 Nr: 43690-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIZINEY LOPES MOREIRA, LIDUVINA NICOLINA DO 

CARMO SOARES, LUZIA BOTELHO DE CAMPOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY BENEDITA RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18.653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:82185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 Autos n.º 780978 – Cumprimento de sentença

 Vistos, etc.

Intime-se a exequente para, querendo, manifeste-se quanto à impugnação 

apresentada pela parte executada, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 852909 Nr: 55683-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO NUNES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:9.225/MT, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:15089

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTES os presentes embargos à execução e por consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para reconhecer o excesso de 

execução na importância referente aos honorários de 10% incluídos no 

calculo de atualização de fl. 18 dos autos apensos.Condeno o embargado 

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 .Junte-se cópia desta 

sentença nos autos executivos apenso.Após o trânsito em julgado, 

deem-se baixas e arquivem-se.P. I. C. Cuiabá/MT, 16 de agosto de 

2018JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 850162 Nr: 53241-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CARIUSKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 850162 – Execução

 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, 16 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 433964 Nr: 13204-59.2010.811.0041

 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: JOVENIL RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Autos n.º 433964 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 871505 Nr: 10680-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA MAZEI DA SILVA, EDGAR DE OLIVEIRA 

CABRAL FILHO, LEIDY DOS SANTOS BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650 - B, PEDRO OVELAR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 871505 – 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, 16 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 832102 Nr: 37710-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON LUIS SALES ORMAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:OAB/MT 11.548

 Autos n. 832102 – Embargos à Execução

 Vistos etc.

 Sobre o petitório de fls. 12/15, manifeste-se a parte embargante, no prazo 

de cinco dias.

Após, colha-se o parecer ministerial, vindo-me, em seguida, conclusos.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 839953 Nr: 44404-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ NUNES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT

 Autos n.º 839953 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 20 (vinte) dias, cumprir a 

obrigação de fazer imposta na sentença, consignado que o 

descumprimento dará ensejo ao cometimento do crime de desobediência.

Após, 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, 16 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 872059 Nr: 11095-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA, MARIA 

APARECIDA PIRES CAMARGO, IZABEL MERCEDES DE SOUZA, ALAIDE 

PAES AMIKI, KELLY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA, ALBETE MARIA DE 

ALMEIDA, AUDINEIA CONFESSOR MAXIMIANO, LAIS LAURA DA SILVA 

FERREIRA, GRACIELLE APARECIDA DE LIMA, ESTERLINA MIRANDA 

LOUREIRO

 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: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Autos n.º 872059 – 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, 16 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 741612 Nr: 38439-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO GOMES CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Autos n.º 741612 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Ante a divergência entre as partes, encaminhem-se os autos à Contadoria 

Judicial para apuração do montante devido, observando os parâmetros 

delineados na sentença e no v. acórdão de fls. 117/121v e 146/151v.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 925062 Nr: 46533-23.2014.811.0041

 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: CÉLIA LÚCIA GARCIA, MARGARIDA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE 

PROC MUNICIPIO - OAB:19398

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido elencado na presente ação, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual 

percentual devido a título de URV, devendo tal valor ser apurado em 

liquidação de sentença, observando-se o índice de até 11,98%, nos 

moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser 

descontada a contribuição previdenciária e imposto de renda, 

observando-se ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do 

quinquênio que antecedeu à propositura deste feito. Ademais, a incidência 

da perda apurada recairá sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei.Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E 

(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta 

data, e os juros moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo 

com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, 

de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II 
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do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos 

ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. 

P.I.C. Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 748619 Nr: 286-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jhoelson Marcos Ehret

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SALES VIEIRA - 

OAB:11.663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505/MT

 Autos n.º 748619 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre o petitório retro, devendo requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1021752 Nr: 32813-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SANTANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSÉ KROMINSK - OAB:10.896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Autos n.º 1021752 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 746338 Nr: 43544-49.2011.811.0041

 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: AUTO LOCADORA CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3.946/MT

 DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, EXTINGUINDO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar nulos os 

autos de infração de números 003001757, 003002095, 003002091, 

003004264, 003002340, 003003869, 003002230, 003002586, 003002338, 

003003746, 003003561, 003004564, 003003039, 003003552 e 

003002599, emitidos pelo Departamento Estadual de Transito do Estado de 

Mato Grosso, devendo o requerido efetuar a baixa de qualquer registro 

acerca dos autos de infrações referenciados, dos bancos de dados da 

autora.Sem custas.Honorários advocatícios pelo réu, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação/proveito econômico na 

forma do artigo do I do §3° do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o 

prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.P. I. C. Cuiabá/MT, 16 de 

agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 862202 Nr: 3426-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ARISFLOR DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, sobrevindo à proposta de honorários, 

intime-se a parte executada para depositar o valor dos honorários, no 

prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir.Após, 

intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, bem como para 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e 

II).Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no 

artigo 473, do CPC. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º).Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1032649 Nr: 37901-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE ANASTACIO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCILENE ALVES DE ARRUDA 

BORGES - OAB:15798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Autos n.º 1032649 – 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, 16 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1287195 Nr: 4014-91.2018.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA BRUNO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1287195 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Intimem-se os credores para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se 

sobre o petitório retro e documentos que os acompanham.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 873598 Nr: 12288-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINE AKEME YAMAMOTO, VANIA CLARICE 

PINHEIRO SILVA, KARINA SILVA ROQUE, MAURO BORGES FALCA, 

FLAVIA RODRIGUES XAVIER, MARAIA CRISTINA MARQUESI, DONIZETE 

XAVIER DE OLIVEIRA, TAÍSA AIDAMUS PRADO GENARO, ADRIANA 

FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:18221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 873598 – Cumprimento de sentença

 Vistos, etc.

Intimem-se os exequentes para, querendo, manifestem-se quanto aos 

documentos encartados pela parte executada, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 933260 Nr: 51054-11.2014.811.0041

 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: JOEL BENEDITO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRATAN FARIA COUTINHO - 

OAB:6.760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Sem custas e honorár ios 

advocatícios.Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 16 de agosto de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 919334 Nr: 42989-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA LÚCIA SOARES DE SOUZA

 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: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito 

com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido 

a título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito.Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de 

lei.Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 926369 Nr: 47315-30.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO PAULINO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE COSTA ITACARAMBY - 

OAB:8.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido elencado na presente ação, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual 

percentual devido a título de URV, devendo tal valor ser apurado em 

liquidação de sentença, observando-se o índice de até 11,98%, nos 

moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser 

descontada a contribuição previdenciária e imposto de renda, 

observando-se ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do 

quinquênio que antecedeu à propositura deste feito. Ademais, a incidência 

da perda apurada recairá sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei.Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E 

(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta 

data, e os juros moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo 

com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, 

de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II 

do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos 

ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. 

P.I.C. Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1017183 Nr: 30650-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GASTÃO PACHECO PINTO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:

 Ante ao exposto, com base nas alegações acima tecidas, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para ratificar a antecipação de tutela e, 

condenar o Requerido ao cumprimento da obrigação constitucional no 

sentido de que o requerente obtenha a realização do tratamento médico 

vindicado na inicial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Deixo de condenar o demandado ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 

7.603/2001.Honorários advocatícios indevidos.Após, não havendo 

recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame 

necessário. P.I.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1324755 Nr: 14498-68.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMARA RODRIGUES DA SILVA ZOUNAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1324755 – Liquidação de sentença.

 Vistos etc.

Considerando que a liquidação de sentença realizar-se-á nos próprios 

autos, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer a liquidação do julgado no feito onde o mesmo foi prolatado.

Após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 977845 Nr: 12928-52.2015.811.0041

 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: NILSON FERREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA NEIDE MORAES COSTA - 

OAB:15643-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERONICA DE SOUZA - OAB:

 Autos nº 977845 – Procedimento ordinário.

Vistos etc.

Tendo em vista o petitório retro, bem como, levando-se em conta que o 

pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, para condenar o 

requerido a restabelecer ao segurado o auxílio-doença (fls. 88/89v), 

determino a intimação da parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover a imediata implantação do benefício concedido em 

sentença.

Consigne-se que o descumprimento ensejará o cometimento do crime de 

desobediência.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

 Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1284161 Nr: 2992-95.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIBELI VIEIRA BARALLE THOMMEM BAICERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo sucessivo de 30 dias, apresentarem pareceres, cálculos e/ou 

apontamentos e documentos elucidativos sobre o valor que entendem 

pertinente para liquidação do julgado, nos termos da decisão de fls. 36.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014959-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO JUNIOR CANDIDO BARBOSA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Deste 

modo, INDEFIRO A LIMINAR almejada. Notifique-se a autoridade coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intimem-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026102-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE APARECIDA MORAIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, 

etc. Não obstante os motivos que calcam a pretensão da Impetrante, “in 

casu”, verifica-se imprescindível à manifestação do Impetrado para 

apreciação da liminar. Ademais, tal precaução não culmina em prejuízo à 

parte Impetrante, já que esta não possui a CNH pretendida desde 2015; 

enquanto coroa o princípio do contraditório. Assim, notifique-se a 

autoridade indigitada coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

informações e, querendo, juntar documentos. Vindo as informações, 

juntem-se e venham-me os autos conclusos para a apreciação do pedido 
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de liminar. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1025074-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN CARLOS ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA CARBONERA OAB - PR86281 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (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. Atento à natureza processual da demanda, bem 

como ao seu endereçamento, determino a remessa dos autos ao E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004228-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS EIRELI - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

GERENTE DE CADASTRO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos e etc. HOMOLOGO, para que opere seus jurídicos e 

legais efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte Impetrante em 

Id. 14046991 destes autos do Mandado de Segurança que EBC COMERCIO 

DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS EIRELI – ME impetrou contra ato do 

GERENTE DE CADASTRO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, e do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. Por consequência, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, VIII do 

CPC. Sem custas e honorários. Interposta apelação, retornem-me os autos 

para possível retratação. (art.485, §7º, CPC/15) Transcorrido o prazo sem 

a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

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: 1012337-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA MATOS DE OLIVEIRA NASCIMENTO (AUTOR)

IZADORA LEDUR DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Assim, com base nas considerações acima expostas, e atento 

ao Princípio da Vedação à Decisão-Surpresa (CPC, art. 10), intimem-se as 

partes autoras para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais 

para a concessão de gratuidade judiciária, com fundamento no artigo 99, 

§2° do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 5° inciso LXXIV da 

Constituição Federal, através da apresentação e juntada aos autos da 

declaração de imposto de renda recente e também declaração de bens, ou 

efetuar o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem o julgamento do mérito e cancelamento da 

distribuição (CPC, arts. 290, C/C, 485, inciso X). Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035582-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRALCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR OAB - MT13294/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, DENEGO A 

SEGURANÇA pleiteada pelo Impetrante. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. Sem custas e honorários. Autorizo, desde já, o levantamento dos 

valores depositados, pelo Impetrante. 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: 1037226-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006367-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA BLEMER CARDOSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028092-69.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT0015937A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REPRESENTADO)

 

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, DENEGO A 

SEGURANÇA pleiteada pelo Impetrante. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários. Autorizo, desde já, o levantamento dos 

valores depositados, pelo Impetrante. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003494-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Diante desses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação 

da tutela. Nos termos do artigo 98 do CPC, presumo como verdadeira a 

insuficiência de recursos das Partes Requerentes para o pagamento das 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios e por 

consequência, concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. O Novo Código de 

Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. No entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da 

audiência de conciliação nos processos em que for Parte, devendo esta 

ser citada apenas para apresentar defesa. Assim, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo 

legal, apresentar defesa. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018165-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO 

GOVERNO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Assim, com base nas considerações acima expostas, e atento 

ao Princípio da Vedação à Decisão-Surpresa (CPC, art. 10), intime-se a 

parte Requerente para comprovar o preenchimento dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade judiciária, com fundamento no 

artigo 99, §2° do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 5° inciso 

LXXIV da Constituição Federal no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010608-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANDO ANTONIO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/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: 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1013738-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATO CURSO E CONCURSOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018903-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Erenita Costa Soares OAB - MT9783/O (ADVOGADO)

ERIKA SOARES GUIMARAES OAB - MT22575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 
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Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002719-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA TRANSPORTES EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO)

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Gerente da Gerência de Monitoramento e suporte à fiscalização de 

trânsito (IMPETRADO)

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (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 SUL AMERICA 

TRANSPORTES EIRELI EPP contra ato do GERENTE DA GERÊNCIA DE 

MONITORAMENTO E SUPORTE À FISCALIZAÇÃO 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033453-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Manuseando os presentes autos de Mandado de 

Segurança impetrado que REGINALDO DE SOUZA contra ato do 

SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA, verifico, conforme certidão 

Id. 12500559, 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014254-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADACIR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

FRANCINNE MATOS BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Designo o dia 10/10/2018 às 15h10min (quinze horas e dez 

minutos), no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à ser 

realizada no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à Rua Barão 

de Melgaço, n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 

78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização 

da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos, conforme 

dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). Intimem-se ainda, os Assistentes Técnicos, se indicados 

pelas partes. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012745-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL (ADVOGADO(A))

KATIELLE VITORIA ALVES DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe de Divisão e Avaliação de Desempenho e Estágio do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. 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 KATIELLE VITORIA ALVES 

DE ARAUJO contra ato do CHEFE DE DIVISÃO E AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO E ESTÁGIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

processo, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários. Transitado em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as respectivas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 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: 1020332-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO XAVIER (AUTOR(A))

FERNANDA FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

NADIANA CAMARGO XAVIER OAB - 020.969.841-14 (REPRESENTANTE)

 

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 da presente Ação de Obrigação de Fazer para determinar ao 

Requerido que, assegure à Parte Autora a devida assistência conforme 

indicação do médico que acompanha seu caso, com dispensa de 

procedimento licitatório, consoante o artigo 24, da Lei nº. 8.666/93, 

disponibilizando todos os necessários recursos para a realização do 

tratamento, sem qualquer custo para a Parte Autora; ratificando a liminar 

deferida nestes autos, nesses termos. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO com a resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do 

NCPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 

85, §3°, I do NCPC. Sentença não sujeita ao reexame necessário, com o 

trânsito em julgado certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003178-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK HENRIQUE DIAS PRADO (ADVOGADO(A))

ARIADNE CAROLINE DE ANGELI (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: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, conforme percentual da caderneta de poupança até o 

efetivo pagamento, além da correção monetária 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) Processo 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: 1020111-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE (ADVOGADO(A))

ALEX LUIZ DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desse modo, nos termos do item 2.18.10, do Provimento nº 

02/2009, da Corregedoria Geral da Justiça, bem como do artigo 465 do 

CPC, nomeio como perito destes autos, o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, 

inscrito no CRM-MT sob o nº 5753, que servirá independentemente de 

compromisso, com fundamento no artigo 466, do Novo Código de 

Processo Civil. Com fulcro Resolução n. 232, de 13/07/2016, do Conselho 

Nacional de Justiça, a qual fixa os valores dos honorários a serem pagos 

aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, fixo os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais). Intimem-se as partes 

para indicar assistentes técnicos e formular quesitos em 15 (quinze) dias. 

Após, intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

acerca da nomeação. Designo o dia 08/10/2018 às 15h (quinze horas), no 

consultório médico do perito nomeado, qual seja, à ser realizada no 

consultório médico do perito nomeado, qual seja, à Rua Barão de Melgaço, 

n. 2754, Edificio Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 78020-902, nesta 

Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização da perícia médica, 

nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que deverá ser 

realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sub conta destes autos, conforme dispõe o artigo 8º, §2º da Lei 

n. 8.620/1993. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que 

compareça na data, horário e local acima citados com o objetivo de 

realizar a perícia médica, portando todos os exames complementares 

(antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

Intimem-se ainda, os Assistentes Técnicos, se indicados pelas partes. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025677-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON AMORIM PINTO (AUTOR(A))

RAFAEL WILLIAN DE MIRANDA (AUTOR(A))

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE DUARTE GARCIA (AUTOR(A))

LUCIANA MARIA DE JESUS ALMEIDA (AUTOR(A))

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: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: 1026016-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO 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. Analisando os autos, verifico que os documentos 

anexos estão em desconformidade à Resolução nº 04/2016-TP, uma vez 

que estão descritos resumidamente o seu conteúdo, isto é, sem a 

identificação do seu objeto. Vale anotar que, além da referida norma, a 

descrição dos documentos facilita a contraposição dos fatos às provas 

anexas, bem como auxilia a pesquisa de documentos específicos em 

menor tempo, de modo a culminar na obtenção de uma decisão justa e 

efetiva, em tempo razoável (art. 6º do CPC). Desta forma, intime-se a parte 

Autora para, nos termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, anexando os documentos 

nos moldes da mencionada resolução, sob pena de indeferimento, nos 

termos do parágrafo único do mesmo artigo. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 846425 Nr: 50041-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODEVAL VERAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO MORALES FERNANDES 

- OAB:14684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 864018 Nr: 4836-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 869613 Nr: 9264-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELMA MARINHO ALBUQUERQUE, FERNANDO 

NEPONOCENO DE ALMEIDA, CLEMÊNCIA MARIA FERRAZ ISHIZUKA, LISLE 

MARIA DA SILVA, ANA MARIA JOAQUIM PADILHA

 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

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 873602 Nr: 12292-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALIA APARECIDA DE MOURA SILVA, JOSE LAMEU 

DA ROCHA, SHEILA DE ARAUJO SILVA, SIRLEY LANGE, WAGNER 

ANTONIO DA SILVA

 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

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 897110 Nr: 27644-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO DE OLIVEIRA CAPUCHO, NIVALDO 

PONCIANO COELHO, OSMAR DE ASSIS ALVES, NATANAGILDA CELINA 

DE ALMEIDA CASTRILLON, NARA REGINA GERVINI SOUSA, NOEL DA 

COSTA NUNES, ONERINDA CAROLINA DE BARROS, ODAIR PATRICIA 

ALVES FERREIRA, PAULO JOSÉ RAMOS PAIVA., ROQUE ALMEIDA DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, EMPRESA MATO 

GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A - 

EMPAER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 913238 Nr: 39024-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA AUXILIADORA CONCEIÇÃO DA SILVA, ARLETH 

SOARES DA COSTA, LEILA SPINOLA, EDNA JULIÃO DA SILVA, CIRLENE 

PATRICIA DA COSTA, MARIA DO CARMO NASCIMENTO STABILITO, 

JULIANA CLARA DA COSTA, ELIZABETH PROENÇA DE SOUZA, OLGA 

PINTO DE AMORIM, JUREMA CÉLIA DE BARROS, MARINETE SENA DE 

SOUZA GALVÃO, TERTULIANA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 914607 Nr: 39904-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA JOSÉ DE CASTRO, CICERA GOMES DE BRITO, 

EROTILDES DA SILVA MILHOMEM, EDIRENE SOARES BARBOSA, JOÃO 

RODRIGUES LEITE, MARIA ANTONIA JERONIMA RODRIGUES, MARIA DE 

LOURDES JORGE DE SOUSA, MARIA SIRQUEIRA DE SANTANA REIS, 

PAULO MASSE ALVES MORAES, ZEYLA SANTANA BORGES, ZULMARA 

ELIAS QUEDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO GEHM - OAB:16.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST
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 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1038560 Nr: 40860-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZARINA MARIA DE TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1040648 Nr: 41903-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PINHEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1042374 Nr: 42679-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITAMARES RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1057745 Nr: 49901-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRAJARA MARTIN COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1058039 Nr: 50071-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLIZE PEREIRA DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO CAMPOS - 

OAB:15575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 378039 Nr: 14139-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIVERSON DE ARRUDA

 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: HEVILLIN LYRA N. FIGUEIREDO 

KLUSKOVSKI - OAB:10591

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 756982 Nr: 9126-51.2012.811.0041

 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: CARMINDA SEBASTIANA RODRIGUES, JOAQUIM DA 

GLÓRIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc. do Munícipio - OAB:3654/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 812425 Nr: 18917-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUÍS ARAÚJO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 11.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 927149 Nr: 47731-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: geraldo da costa ribeiro 

filho - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 931038 Nr: 49843-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOISE PINA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 934715 Nr: 51809-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES CARLOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 949887 Nr: 60283-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSICLER APARECIDA MIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE - 

OAB:15.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1046951 Nr: 44847-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARI CARVALHO SOUZA DA CUNHA, MARIA 

CONCEIÇÃO DO CARMO, MARIA DE ALMEIDA GUIA, VILMA NUNES DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY BENEDITA RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18.653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 
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Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 918457 Nr: 42386-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL LOPES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10497-A, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB:14.218/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 840968 Nr: 45289-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIANO PEREIRA MARQUES, ADEMIL SEBASTIÃO 

BONDESPACHO, ALES DA SILVA CORREA, CARLOS ALBERTO PEREIRA 

DA SILVA, EDIVALDO JOSÉ DE ALMEIDA, ELIZIO RODRIGUES DE 

AMORIM, PEDRO CANÍSIO KESSLER, FRANCISCO ALVES PINHEIRO, 

OLINDA ALVES DE SOUZA, PAULO HENRIQUE MAIA, JOÃO BATISTA DA 

COSTA, UELITON FLAVIO DALBEM DA COSTA, MARCOS FABIANO 

PEREIRA GARCIA, GRIMALDO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, JAIRO 

JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B, MARCIA NIERDELE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 466330 Nr: 33549-46.2010.811.0041

 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: LUANA APARECIDA XAVIER RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 831941 Nr: 37559-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME LUIZ KOSCHECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3.478/MT, SONIA ROSA PAIM BIASI - OAB:4.334-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 703643 Nr: 38282-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA NOGUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, LUCAS BERNARDINO DE OLIVEIRA - OAB:12.027, Mário 

Donal Spalatti - OAB:23.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 845552 Nr: 60214-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSERICA DEBORA LIMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE DE LAET E SOARES - 

OAB:6.119 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 
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do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 936972 Nr: 53075-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA BORGES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1056180 Nr: 49201-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DA CRUZ FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1057833 Nr: 49965-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMACI DE FREITAS ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROCURADORA - OAB:OAB/MT 4646

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 753797 Nr: 5742-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER FERREIRA DA SILVA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALOISIO LUFT - 

OAB:12436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - PROC DO MUNICIPIO - OAB:5016/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 888426 Nr: 22186-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA BEZERRA MATOS, CLAUCIR GOULART DE 

OLIVEIRA, EDAIR PEREIRA MENDES, JACIRA ALVES DE ARRUDA, GLORY 

VETTORI DE OLIVEIRA, DELY RODRIGUES DA LUZ, LUZITANIA BATTISTI, 

MARIA PEREIRA DA SILVA, JANETI GRIGGI TABORELLI E SILVA, 

JUCYRENE PROFESSOR DA CRUZ, MARIA DE LOURDES MARTINS, 

MARIANO BEZERRA, MARIA NAZARÉ DOS SANTOS XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 889587 Nr: 22964-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELINA ANTONIA DE ARRUDA EVANGELISTA, ALAYR 

MARIA RODRIGUES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARIA DE MORAES - 

OAB:3255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 912079 Nr: 38230-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL ZIMERMANN DIAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 919788 Nr: 43318-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO CESAR NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1013612 Nr: 29106-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ TERCIO DE LIMA, DELVAN ALVES CARDOSO, 

ELAINE BASTOS QUINTEIRO, TOMAS ANASTACIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1014452 Nr: 29504-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORBERTO DE OLIVEIRA, CELSO SOUZA PINHEIRO 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LOUZICH DA SILVA - 

OAB:17532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1020929 Nr: 32404-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1049318 Nr: 46091-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERT SMALEI GARCIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1053620 Nr: 48198-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIA DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:3247/MT, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT, 

PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:12717-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1055685 Nr: 49040-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VANDA FAVERO FURIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA AGUIAR DA 

CUNHA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 19.678, GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14.600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 835420 Nr: 40587-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS 

DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESNV..ECON. E SOCIAL DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 871483 Nr: 10660-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAVARIN, ROSIMEIRE APARECIDA SILVEIRA 

FERREIRA, MARLENE APARECIDA ALVES PAVARIN, VALDECIR 

RODRIGUES FRIAS, LUZIA DE PAULO RODRIGUES FRIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 913873 Nr: 39394-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 922187 Nr: 44678-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME SILVEIRA CASTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 951578 Nr: 720-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI MOISES DA SILVA, SILVANA SOUSA DA SILVA, 

IVONE ROSALIA THOME ESPADA, NEUSILENE RODRIGUES DA COSTA, 

MARIA DE LOURDES TERNEIRO CENEDESI, MARIA DE LOURDES 

MAGALHAES, ELENIR ALVES DOS SANTOS, GISELE AGOSTINHO DA 

SILVA QUEIROZ, ANA PAULA DE SANTANA AGUIAR, CARMEM MARIA 

HOLTZ

 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

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 940254 Nr: 54717-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZA CRUZ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DE OLIVEIRA MANGELLI - 

OAB:124.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO 

de anulação integral do ICMS Estimativa por operação e do ICMS estimativa 

complementar; formulado pelo Requerente SOUZA CRUZ S/A em face do 

Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual ratifico a antecipação de tutela 

anteriormente concedida às fls. 102/104, e JULGO O PROCESSO com 

resolução de mérito nos termos do inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil.Condeno a Requerido 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.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 das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 875032 Nr: 13422-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE LOURDES DE BARROS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LOUZICH DA SILVA - 

OAB:17532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 891376 Nr: 24123-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELZA RODRIGUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO MORAES DE 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Otavio Trovo - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 933237 Nr: 51036-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA RAMON DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1019655 Nr: 31702-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMED RACHID HUSSEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1026648 Nr: 35132-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA CANDIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANIRA JOANA SANTOS 

COSTA - OAB:15438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1059681 Nr: 50900-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY DA GUIA OLIVEIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROCURADORA - OAB:OAB/MT 4646

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.
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Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 369829 Nr: 6462-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RAIMUNDO DE SOUSA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBÉNS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO ROSA - PROC. 

GERAL DO MUNICÍPIO - OAB:5.493, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

PROC. MUNICIPAL - OAB:6189/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 383148 Nr: 18738-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMA IMACULADA ESCALANA GIUGNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 845447 Nr: 49153-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA REGINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 894989 Nr: 26469-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA DA CRUZ COELHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 926974 Nr: 47638-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO APARECIDO BARELLI

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 949546 Nr: 60034-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BENTO DIAS RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:15865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1006531 Nr: 26165-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELANE GONÇALVES CRUZ CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:OAB/MT 8.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1044229 Nr: 43559-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDES DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELLEN PEREIRA LEITE 

MORAIS - OAB:15169, SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS - 

OAB:12.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 852845 Nr: 55620-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANIAS DO VALE BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 841047 Nr: 45363-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO ANTUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1059374 Nr: 50711-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIALBA LOPES CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY MARIA DA CRUZ 

MENDONÇA - OAB:2100/MT, PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA DA LUZ - 

OAB:24.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 936676 Nr: 52929-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIGIA CAPPI MANZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 913238 Nr: 39024-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA AUXILIADORA CONCEIÇÃO DA SILVA, ARLETH 

SOARES DA COSTA, LEILA SPINOLA, EDNA JULIÃO DA SILVA, CIRLENE 

PATRICIA DA COSTA, MARIA DO CARMO NASCIMENTO STABILITO, 

JULIANA CLARA DA COSTA, ELIZABETH PROENÇA DE SOUZA, OLGA 

PINTO DE AMORIM, JUREMA CÉLIA DE BARROS, MARINETE SENA DE 

SOUZA GALVÃO, TERTULIANA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 
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FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 869613 Nr: 9264-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELMA MARINHO ALBUQUERQUE, FERNANDO 

NEPONOCENO DE ALMEIDA, CLEMÊNCIA MARIA FERRAZ ISHIZUKA, LISLE 

MARIA DA SILVA, ANA MARIA JOAQUIM PADILHA

 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

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 726220 Nr: 22001-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUSTÓDIO ALVES JUVENAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO SAÚDE INSTITUTO DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Em análise ao pedido de atualização, destaco que por força do 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento da Requisição de Pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, uma vez decorrido o prazo para 

pagamento das Requisições de Pequeno Valor, a secretaria do juízo 

certificará a não juntada de comprovante de pagamento encaminhando os 

cálculos de liquidação e a certidão ao Departamento Auxiliar da 

Presidência – DAP para proceder com a apuração de mora. (art. 5°, §§ 5° 

e 6° do mencionado provimento).

 Desta forma, certifique-se quanto a juntada de comprovante de 

pagamento nos autos.

 Após, determino a remessa ao DAP para apuração de mora, seguindo os 

termos do provimento n. 11/2017-CM.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 309781 Nr: 17578-26.2007.811.0041

 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: CLODOALDO ALVES DA COSTA, DJALMA ANTÔNIO 

DE SOUZA, EDIVALDO LOPES DA CONCEIÇÃO, ELÍZIO ALEXANDRE 

ANTUNES PEREIRA, DJAN JOSE CAMPOS SOUZA, ELIANE APARECIDA 

DA SILVA, EUZAITE NUNES DE ALMEIDA, ÉRICO CESAR DE ARRUDA E 

SILVA, ERASMO RUBENS DA SILVA, EVANDRO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO ROSA - PROC. 

GERAL DO MUNICÍPIO - OAB:5.493

 Assim, não havendo posterior discussão sobre o valor sendo executado 

pelo Patrono e, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS 

CÁLCULOS discriminados à fl. 521, em favor do Patrono da causa.

Anoto que, por força do Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamento da Requisição de Pequeno valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a atualização do 

crédito executado será realizada pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência – DAP, onde indicará, após apuração dos cálculos, a 

eventualidade do não enquadramento do crédito como de pequeno valor 

(art. 3°, §4° e 5° do mencionado provimento).

Desta forma, determino a remessa dos valores discriminados à fl. 521 ao 

DAP para realizar a atualização, tendo em vista os cálculos serem do ano 

de 2017.

Com o retorno atualizado dos cálculos, expeça-se a requisição de 

pequeno valor ou ofício requisitório, conforme o caso, em favor do Patrono 

da causa, observando-se o disposto no art. 535, §3º, incisos I e II, bem 

como na Constituição Federal.

Após, arquivem-se os autos até a quitação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 719109 Nr: 14805-66.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DOMINGOS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11.679/MT, KELMA REGINA BARBERATO - OAB:10.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO 

INICIAL, e julgo o processo com resolução de mérito nos termos do inciso I 

do art. 487 do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) consoante ao inciso I do 

§3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá 

somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes 

ao transito em julgado desta decisão.

 Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo 

sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1038560 Nr: 40860-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZARINA MARIA DE TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 839391 Nr: 43921-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIDÊ FATIMA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: francisco de assis dos 

santos - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 873602 Nr: 12292-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALIA APARECIDA DE MOURA SILVA, JOSE LAMEU 

DA ROCHA, SHEILA DE ARAUJO SILVA, SIRLEY LANGE, WAGNER 

ANTONIO DA SILVA

 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

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 914607 Nr: 39904-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA JOSÉ DE CASTRO, CICERA GOMES DE BRITO, 

EROTILDES DA SILVA MILHOMEM, EDIRENE SOARES BARBOSA, JOÃO 

RODRIGUES LEITE, MARIA ANTONIA JERONIMA RODRIGUES, MARIA DE 

LOURDES JORGE DE SOUSA, MARIA SIRQUEIRA DE SANTANA REIS, 

PAULO MASSE ALVES MORAES, ZEYLA SANTANA BORGES, ZULMARA 

ELIAS QUEDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO GEHM - OAB:16.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1058039 Nr: 50071-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLIZE PEREIRA DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO CAMPOS - 

OAB:15575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1057745 Nr: 49901-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRAJARA MARTIN COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846425 Nr: 50041-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODEVAL VERAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO MORALES FERNANDES 

- OAB:14684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 864018 Nr: 4836-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897110 Nr: 27644-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO DE OLIVEIRA CAPUCHO, NIVALDO 

PONCIANO COELHO, OSMAR DE ASSIS ALVES, NATANAGILDA CELINA 

DE ALMEIDA CASTRILLON, NARA REGINA GERVINI SOUSA, NOEL DA 

COSTA NUNES, ONERINDA CAROLINA DE BARROS, ODAIR PATRICIA 

ALVES FERREIRA, PAULO JOSÉ RAMOS PAIVA., ROQUE ALMEIDA DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, EMPRESA MATO 

GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A - 

EMPAER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1040648 Nr: 41903-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PINHEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042374 Nr: 42679-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITAMARES RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 728081 Nr: 23990-31.2011.811.0041

 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: GONÇALO MARQUES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BERNARDINO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Certifico que tendo em vista a certidão de fls. 103, impulsiono os autos 

intimando as partes para requererem o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 450551 Nr: 23076-98.2010.811.0041

 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: SONIA LUCIA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT, TENARÊSSA 

APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA MODESTO DA 

COSTA - OAB:10730

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 

05 (cinco) dias, acerca da nova proposta de honorários periciais.

Nada se opondo, e, considerando que a parte Requerente é beneficiada 

da assistência judiciária gratuita, intime-se o Requerido, para, no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o depósito dos valores dos honorários periciais.

Desde já, defiro o levantamento de 50% do valor dos honorários periciais, 

devendo os outros 50% ser levantado após a apresentação do laudo.

Proceda-se a intimação do Sr. Perito acerca desta decisão, bem como 

para apresentar o laudo pericial em Juízo, no prazo de 30 (dias) a partir da 

data da realização da perícia, devendo ainda, responder aos quesitos do 

Juízo e das partes.

Ressalto que, a intimação do Requerido deve ser pessoal e imediata.

Após a apresentação do laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestação.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 856843 Nr: 59095-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALCIDES DOMINGUES DE OLIVEIRA, ADILSON MACEDO 

LOPES, GILBERTO LUIZ DE JESUS, GILMAR MOREIRA RODRIGUES, 

APOLINÁRIO DE ALMEIDA, EDELMO SIDNEY DE ALMEIDA, JOSÉ DIVINO 

DE SOUZA, ISMAEL DA SILVA JABBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 911118 Nr: 37570-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAO SOARES VIEIRA, ALEXANDRO LIMA DEOLINDO, 

CELMO DA SILVA FERNANDES, ATAYDE RIBEIRO TAQUES FILHO, 

ANTONIO FERNANDO DO CARMO, CARLOS DA SILVA, RAMÃO CORREA 

BARBOSA, JOSÉ GUILHERME ARAÚJO COSTA, EDYR BISPO SANTOS, 

JOACIL PEREIRA, KATIUCIA DIAS FONSECA, SANDIE SOUZA, THIAGO 

ALVES DO AMARAL NETO, JOSEANE DA SILVA SOUZA, VALDEI LOPES 

DO NASCIMENTO, VALDEVINO RODRIGUES DA MATA, WILSON CARMO 

LEMES DA SILVA, VALDETE MOREIRA PESSOA, VENICIO CAVASSOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Habilitação por falecimento da parte Requerente (CPC, art. 

687), requerida por sua inventariante, conforme petição de fls. 612/618.

Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, ficando o 

processo suspenso (CPC, art. 689).

Ordeno a citação do Requerido para pronunciar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do art. 690 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 917023 Nr: 41444-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ SARDINHA BONTEMPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 714776 Nr: 7419-82.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE ARAUJO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

Inicialmente, intime-se o Requerido para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar documentos comprobatórios do cumprimento da sentença 

proferida.

Na mesma oportunidade, a Fazenda Pública deverá ser intimada, na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 851480 Nr: 54422-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA PEREIRA MENEZES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 348814 Nr: 19130-89.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇAO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor do JOSÉ RODRIGUES MUNIZ.

Foi deferido o pedido de bloqueio via Bacenjud de ativos em nome do 

Executado à fl. 265, e, encontrado valor suficiente para cobrir o saldo 

exequendo, tornaram-se indisponíveis o montante de R$ 1.311,72 (mil 

trezentos e onze reais e setenta e dois centavos).

O Executado foi intimado para se manifestar, no prazo legal, nos moldes 

do art. 854 do CPC, entretanto, permaneceu inerte, conforme se extrai da 

certidão de fl. 271.

Sendo assim, intime-se o Estado de Mato Grosso para apresentar dados 

bancários para os quais defiro, desde já, o levantamento dos valores 

bloqueados.

Após, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 886192 Nr: 20674-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA ONEIDE CAPOROSSI DE ARRUDA, ALICE DE 

BARROS SILVA MUNIZ, CLEIDE MIRANDA DE OLIVEIRA, ARI JOÃO DE 

FARIAS, ANTONIA GEDY SIMÕES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 348713 Nr: 19039-96.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENSINO 

PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

 Intime-se a Parte Requerente para manifestar acerca das informações 

apresentadas pelo Estado de Mato Grosso à fl. 315, juntando aos autos 

lista nominal de todos os servidores beneficiados pela sentença proferida 

nos autos, e os respectivos números do CPF, de modo que o Requerido 

consiga proceder o fornecimento das fichas financeiras necessárias para 

confecção dos cálculos pela Contadoria Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 811733 Nr: 18221-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 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 - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca da atualização dos cálculos realizada pelo Exequente 

às fls. 20/24.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 738422 Nr: 34993-80.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHVG, ROSENILDO RODRIGUES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delizaine Oliveira da Cruz - 

OAB:24553/O, SAVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - PROC ESTADO - OAB:, LÍLIAN PAULA ALVES MODESTO 

DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que há pedido de devolução de prazo 

recursal formulado às fls. 229/231 pelo patrono que renunciou o mandato 

outorgado pela parte Autora, todavia, não vislumbro motivos consideráveis 

que amparem a restituição do prazo recursal, de modo que o indefiro.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, após, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 796136 Nr: 2478-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROVAIR PEREIRA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE REGINA MARTINS - 

OAB:10.003-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira Peixoto 

1642445-1 - OAB:PROCURADOS FED.

 Vistos, etc.

Considerando a juntada dos comprovantes pelo INSS às fls. 189/219, a 

título de pagamento dos RPVs de fls. 181/182, desnecessária a análise do 

pedido de sequestro de valores formulada pelos Exequentes à fl. 185.

Desta forma, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única do 

Tribunal de Justiça, para que proceda o rastreamento e vinculação do 

valor aos presentes autos.

Na sequência, providencie a Secretaria o levantamento dos valores, 

expedindo-se o alvará em favor de ROVAIR PEREIRA FANÇA e LUCIANE 

REGINA MARTINS a título de pagamento das Requisições de Pequeno 

Valor de fls. 181/182.

Após, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 811839 Nr: 18326-48.2013.811.0041

 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): NELSON KOJI NISHITANI, ASSACO 

YABUMOTO NISHITANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeito Modificativo em face da 

sentença prolatada às fls. 86/88.

 Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos (CPC, art. 1.023, §2.).

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 354826 Nr: 25343-14.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDÁLIA ALCÂNTARA DOS SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B, ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - 

OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 
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NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Inicialmente, verifico que a decisão de fl. 269 está equivocada, uma vez 

que considerou a sentença de fls. 114/117 – anulada pelo acórdão de fls. 

161/166 – para tornar sem efeito a nova sentença de fls. 258/260, a qual 

deve ser considerada válida, por tal razão, chamo o feito a ordem e torno 

sem efeito o despacho de fl. 269, devendo se considerar valida apenas a 

sentença de fls. 258/260, proferida por ordem do supramencionado 

acórdão.

De outro giro, Possuindo o autor idade superior a 60 anos, determino a 

prioridade na tramitação, nos termos da Lei n. 10.741/2003.

Pois bem, passo a análise dos Embargos de declaração de fls. 261/265.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por IDÁLIA ALCÂNTARA 

DOS SANTOS em face da sentença de fls. 258/260 (CPC, art. 1.023, 

caput).

No essencial é o relatório, decido.

Os embargos de declaração são recursos destinados ao prolator da 

decisão para afastar obscuridade, suprir omissão e eliminar contradição 

existente no julgado, ou ainda corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

Analisando o recurso do embargante, verifica-se que alega a existência 

de omissão quanto ao pedido de cumprimento de sentença, erro material 

por não considerar a sentença de fls. 114/117, obscuridade, contradição 

e por fim requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

 Não lhe assiste razão.

A decisão guerreada não requer declaração.

Vejamos, portanto, que a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica 

entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como 

todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas 

a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO 

PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – 

LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 

Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – 

OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – 

RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo 

inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que 

autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os 

dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites 

necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no 

DJE 26/09/2017).

Assim, entendo que os embargos apresentados tem o escopo de alterar a 

decisão proferida nos autos, motivo pelo qual não pode ser acolhido.

Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, REJEITO os 

embargos de declaração aforados por IDÁLIA ALCÂNTARA DOS SANTOS 

em face da sentença de fls. 258/260.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 375330 Nr: 11621-73.2009.811.0041

 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: ANDRELINA COSTA LOURENÇO GERALDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos, etc.

Em análise dos autos verifica-se que os patronos constituídos nos autos 

estão em divergência entre si pela forma em que foram substabelecidos 

os poderes à fl. 355.

O Advogado substabelecido pugna pela retificação do substabelecimento 

juntado, requerendo que este seja reconhecido SEM reserva de poderes 

seguindo o solicitado pela Parte Autora em requerimento escrito a punho à 

fl. 356.

Por sua vez, a Advogada que lhe conferiu o substabelecimento manifesta 

pela continuidade nas intimações do processo, haja vista a existência do 

contrato de honorários advocatícios em vigência formulado com a Parte 

Autora.

Assiste-lhe razão. Pois, conforme preconiza o art. 22 do Estatuto da 

Ordem dos Advogados do Brasil, a prestação de serviço profissional de 

inscritos na OAB, assegura-os o direito aos honorários convencionados, 

aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

Desta forma, rejeito o pedido de fls. 366/367, deixando intocável o 

substabelecimento de fl. 355.

 Após, considerando a prolação da sentença, intime-se a parte 

Requerente para, no prazo legal, requerer o que entender de direito.

Transcorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o trânsito em 

julgado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1323139 Nr: 14101-09.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES DE ALMEIDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença transitada em julgado, ajuizada por 

MOISES DE ALMEIDA E SILVA E OUTROS em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO.

A Exequente aduz que logrou êxito como patrono da parte Requerente na 

Ação Ordinária n. 7262-07.2014.8.11.0041 – código 867105, que tramita 

de forma física nesta Especializada.

Relata que o Executado foi condenado ao pagamento de honorários 

sucumbenciais fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Dessa forma, o Exequente ajuizou a presente ação com o escopo de 

proceder com o cumprimento da supramencionada sentença para o fim de 

recebimento dos valores fixados a título de honorários sucumbenciais.

Ademais, a Lei n. 11.232/2005 estabelece que a execução de sentença 

dar-se-á nos mesmos autos em que foi proferia a decisão exequenda.

Nesse sentido há entendimentos jurisprudenciais:

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Sentença que julgou 

parcialmente procedente a ação. Alegação da apelante de carência da 

ação, porque o autor poderia pleitear o cumprimento do acordo nos autos 

da revisional. ADMISSIBILIDADE: A Lei 11.232/2005 estabeleceu que a 

execução de sentença dar-se-á nos mesmos autos em que foi proferida a 

decisão, formando um processo sincrético. Cumprimento da obrigação que 

constitui fase de um processo único. Pedido de cumprimento que deveria 

ter sido formulado nos autos da ação de revisão de contrato. Falta de 

interesse de agir para a ação independente. Extinção do processo, sem 

resolução do mérito, que impõe: RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP 

10441508720168260002 SP, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de 

Julgamento: 12/06/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/06/2018) (grifei)

Assim, o cumprimento da sentença se operará nos próprios autos, 

desincumbindo a instauração de processo autônomo de cumprimento de 

sentença.

Desta maneira, reconhecendo a ausência de pressupostos processuais, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 330, inciso I, do CPC, e 

por via de consequência, declaro EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, I, do mesmo acervo legal.

Sem custas e honorários.

Decorrido o prazo sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 433434 Nr: 12872-92.2010.811.0041
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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: ITACILIO JOSÉ TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Noticia a Parte Requerente que a Sentença proferida nos autos não está 

sendo cumprida pelo Requerido, embora tenha sido intimado de seu teor.

Desta forma, determino a intimação do Requerido para cumprir com a 

sentença de fls. 52/55, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de suportar pessoalmente prejuízos na hipótese de descumprimento da 

medida judicial, nos termos do Provimento nº 56/2008-CGJ/MT8.

Para melhor inteligência, faça acompanhar cópia da sentença junto ao 

mandado.

Expeça-se mandado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1038873 Nr: 41051-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA CRISTINA MATAES

 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: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos etc.

Determino a intimação do ESTADO de MATO GROSSO para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da 

exequente, correspondente ao período objeto da condenação transitada 

em julgado e demais documentos necessários para a apuração dos 

valores devidos.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 845558 Nr: 49234-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA DA SILVA NARDELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO 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: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 114/119, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 165/171. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 924799 Nr: 46355-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUZENI DA GLÓRIA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 60/64, levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 120/130. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 777906 Nr: 31284-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO PERALTA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Aguardem-se os autos em cartório até a decisão do Agravo de 

Instrumento interposto.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1027076 Nr: 35397-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCEIA JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 111/115, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 241/248. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1054241 Nr: 48460-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVANIL FRANCISCA LEITE, KEITIMAM DE SOUZA 

OLIVEIRA, NILZA EMILIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAYROUZ ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 78/81, levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em acórdão de fls. 127/139. Havendo impossibilidade 

de realização dos referidos cálculos, certifique-se e devolvam-me os 

autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1017266 Nr: 30706-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS BORTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 136/139, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Acórdão de fls. 183/191. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 838277 Nr: 42978-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Requerente para, no prazo legal, requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquivem-se os 

autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 881530 Nr: 17725-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESTOR ALBINO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Juntados os documentos solicitados, retornem os autos para a contadoria 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 841801 Nr: 46003-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDA BENVENUTI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 97/102, levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em acórdão de fls. 161/165. Havendo impossibilidade 

de realização dos referidos cálculos, certifique-se e devolvam-me os 

autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 900395 Nr: 30132-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCILEY DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIA BLEMER CARVALHO - 

OAB:11595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Considerando a renúncia do mandato pelo Patrono à fl. 236, intime-se 

pessoalmente a Parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar o andamento do feito consistente na constituição de novo 

patrono, sob pena de arquivamento do processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 882373 Nr: 18190-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIRICE MARIA PEREIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Juntados os documentos solicitados, retornem os autos para a contadoria 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 910394 Nr: 37117-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANS JOSE DE CAMPOS, DALVA MARIA DA COSTA, 

MAURINA GONÇALVES DA CUNHA, MARIA JOSÉ DE QUEIROZ, SONIA 

LUCIA MALAQUIAS DE OLIVEIRA, VALDOMIRO SANTANA DE OLIVEIRA, 

TANIA MARIA COSTA COELHO, VILMA DOS SANTOS MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO DE CASTILHO MOZER 

JUNIOR - OAB:14.347/E, CELSO ALVES PINHO - OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos etc.

Determino a intimação do ESTADO de MATO GROSSO para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da 

exequente, correspondente ao período objeto da condenação transitada 

em julgado e demais documentos necessários para a apuração dos 

valores devidos.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes
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 Cod. Proc.: 841412 Nr: 45671-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI PIRES DOS SANTOS, ANGELO DORADO, 

FRANCISCO APARECIDO LIMA, GERVALDO DE PINHO, EDILSON DA 

SILVA PEREIRA, FERNANDO GUIMARÃES ARAUJO, MANOEL AUGUSTO 

DE AZEVEDO, JOSÉ MARIA FERREIRA, MAURO CESAR RIBEIRO SOUZA, 

ODENIR RONDON DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 201/205, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 243/253. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 826635 Nr: 32546-51.2013.811.0041

 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): ARLETE LUZIA DE FARIA, SÔNIA MARIA DE 

FARIA, NEILY DE MELLO, THEREZINHA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4.998/MT

 Vistos etc.

O Estado de Mato Grosso propôs Ação de Desapropriação com Pedido de 

Liminar para Imissão Provisória na Posse contra Arlete Luiza de Faria e 

Outros.

Inicialmente, o Autor requereu, à fl. 75, que a intimação ocorra na forma do 

artigo 183 do CPC, ou seja, por remessa dos autos. Defiro este pedido.

Ademais, pleiteia o afastamento da cobrança de diligências do Oficial de 

Justiça, diante a previsão de pagamento de verba indenizatória para 

cumprimento de mandados da Justiça Gratuita pelos Oficiais de Justiça.

Acerca do assunto, a Lei n. 7.603/2001 prevê que o Estado é isento do 

pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais (artigo 3º, I 

da Lei n. 7.603/2001).

E mais, o Conselho Nacional de Justiça, na Resolução n. 153, determinou 

que:

“Art. 2º Os Tribunais devem incluir, nas respectivas propostas 

orçamentárias, verba específica para custeio de despesas dos oficiais de 

justiça para o cumprimento das diligências requeridas pela Fazenda 

Pública, Ministério Público ou beneficiário da assistência judiciária gratuita”.

Portanto, sendo o Estado de Mato Grosso isento do pagamento de 

diligências do Oficial de Justiça, os atos processuais deverão ser 

cumpridos independente de recolhimento de valores.

O Estado de Mato Grosso requereu, ainda, a suspensão do cumprimento 

da liminar até que se proceda ao depósito prévio do valor da indenização. 

(fls. 76/77)

Verifico que o pedido de liminar fora deferido para imissão provisória na 

posse do imóvel, desde que precedida de depósito judicial no valor da 

avaliação. No entanto, manuseando os autos, verifico que não fora 

juntado o comprovante do depósito pelo Estado de Mato Grosso.

Diante destes fatos, determino a intimação do Requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze), efetue o depósito do valor da avaliação, juntando os 

documentos necessários para sua comprovação, sob pena de extinção 

do processo.

Suspendo o cumprimento da liminar até que se comprove o depósito prévio 

do valor da indenização.

Citem-se os Requeridos para, querendo, apresentar defesa nos autos.

Por fim, determino que a Secretaria Judicial desentranhe a petição de fls. 

80/82, por tratar de processo diverso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 826635 Nr: 32546-51.2013.811.0041

 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): ARLETE LUZIA DE FARIA, SÔNIA MARIA DE 

FARIA, NEILY DE MELLO, THEREZINHA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4.998/MT

 Vistos e etc.

 Intime-se pessoalmente a Parte Autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos os autos.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1030591 Nr: 37047-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO LAET RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos etc.

Determino a intimação do ESTADO de MATO GROSSO para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da 

exequente, correspondente ao período objeto da condenação transitada 

em julgado e demais documentos necessários para a apuração dos 

valores devidos.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 837989 Nr: 42714-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEULADYR LOURDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DO REIS - OAB:8324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 92/97, levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 148/157. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1038571 Nr: 40870-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR JOSÉ BARROSO BRAGA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 182/184, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 288/296. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1047971 Nr: 45410-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZMAR DELUQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Otávio Trovo Marques 

de Souza Procurador do Estado - OAB:

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Juntados os documentos solicitados, retornem os autos para a contadoria 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1027046 Nr: 35371-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISLLER CRISTINA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Juntados os documentos solicitados, retornem os autos para a contadoria 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 917572 Nr: 41795-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS MAGNO MANSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Juntados os documentos solicitados, retornem os autos para a contadoria 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 919065 Nr: 42799-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FLAUSINO CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA DO CARMO DIAS MATOS 

- OAB:OAB/MT 8.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Aguardem-se os autos em cartório até a decisão do Agravo de 

Instrumento interposto.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 843516 Nr: 47416-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MARQUIORETO, ADELICIA FERRAZ DA 

COSTA, APOLONIO AMARAL RODRIGUES, BENEDITA CONCEIÇÃO MEIRA, 

ANGELA MARIA MUNIZ GONCALVES, BELITA NUNES LEAO DA SILVA, 

EUNICE CONCEIÇÃO DE PINHO ALMEIDA, CLEONICE HELENA DE SOUZA 

OLIVEIRA, ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO, CRISTIANE OLIVEIRA 

VASCONCELOS, DJANIRA DIAS DE AS, IVANETE FRANCISCO SOLDA, 

GILSON CARLOS ALVES, JOAO CARLOS DA SILVA, JORCELINA 

PEREIRA MENDES, JURANDY JESUS FARIAS, JUILSO BENTO MAIA, JOSE 

MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, JAIRO 

JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Juntados os documentos solicitados, retornem os autos para a contadoria 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1059672 Nr: 50891-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Vistos etc.

Determino a intimação do ESTADO de MATO GROSSO para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da 

exequente, correspondente ao período objeto da condenação transitada 

em julgado e demais documentos necessários para a apuração dos 

valores devidos.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1035479-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA DE SOUZA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007567-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007399-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE ROBERTA TEBALDI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032951-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA OLIVEIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005085-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI RAMALHO ZIOBER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026018-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE CAMPOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA RONDON DE SOUZA OAB - MT23441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos 

autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão 

de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, 

faculto ao impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026543-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MASSIGNANI & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos 

autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão 

de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, 

faculto ao impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026632-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONZAGA DA ASSUNCAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA, PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículos perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 
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todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando a parte impetrante traz 

nos autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no 

órgão de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. 

Ademais, analisando os autos, verifico que não foi juntado aos autos o 

documento atualizado do automóvel em questão, o qual considero 

necessário para o deferimento de uma liminar. Deste modo, à vista do 

princípio da economia processual, faculto à parte autora juntar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, os documentos relacionados nos parágrafos supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030311-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029296-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KERLLY CRISTINA DA COSTA MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021424-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. F. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - MT17120/O (ADVOGADO)

DARLA EBERT VARGAS OAB - MT20010/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX LAUTOM MARQUES DA SILVA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar, para 

determinar a imediata posse da Impetrante, no cargo de Técnico 

Administrativo Educacional em Cuiabá/MT, para o qual foi aprovada e 

nomeada. Expeça-se mandado para cumprimento da liminar por Oficial 

Plantonista. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender convenientes, bem como, para 

comprovar o cumprimento desta ordem (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 

pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o 

qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007197-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES CARNEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA COORDENADORIA DE SAUDE E SEGURANÇA DO 

TRABALHO - SEGES (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANÇA PUBLICA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026265-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO YOSHIEI KANASHIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. De acordo com o §2º, do art. 99, do CPC, o pedido de 

gratuidade de justiça pode ser indeferido pelo magistrado quando houver 

nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão do benefício. Dessa forma, intime-se o autor para que 

comprove, no prazo de cinco dias, a hipossuficiência alegada na petição 

inicial ou, se assim entender, que promova o recolhimento das custas 

iniciais. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026465-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. 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, da manifestação negativa do autor na inicial, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo de designar 

audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). 

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026005-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE LIMA COSTA (AUTOR(A))

RODRIGO VIDAL DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 241 de 559



 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Posto isso, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela. Com fulcro no art. 98 do CPC, presentes os 

pressupostos, DEFIRO a gratuidade da justiça. Deixo para momento 

oportuno a análise de realização de audiência de conciliação. Cite-se o 

Requerido para querendo, apresentar contestação no prazo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025270-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTONN ALVES COSTA (REQUERENTE)

AURILENE LOPES SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: 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, da 

manifestação negativa do autor na inicial, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito deixo de designar audiência de 

conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). Citem-se os 

Requeridos para, no prazo legal, contestarem os presentes autos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026213-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES (ADVOGADO(A))

EDIVALDO SOARES VIEIRA DE ATAHIDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: ISTO POSTO, e com base nas 

alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos do art. 300 do 

CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pretendida, para determinar ao 

Requerido que se abstenha de efetuar o desconto previdenciário de 11% 

(onze por cento) sobre a função de dedicação exclusiva - FDE. 

Expeça-se mandado para cumprimento da liminar, devendo ser entregue 

ao Oficial Plantonista. Presentes os pressupostos, defiro a gratuidade de 

justiça com fulcro no art. 98 do CPC. Deixo de designar audiência de 

conciliação, tendo em vista as especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016 e da manifestação de 

desinteresse do autor na inicial. Citem-se os requeridos para 

apresentarem contestação no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 327182 Nr: 440-12.2008.811.0041

 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: ZOILSON PINHEIRO BORGES JUNIOR, ERICLEA 

APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580/MT, ERICLEA APARECIDA DE SOUZA 

CAVALCANTE - OAB:9758-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA - P. Federal - OAB:3.920/MT, RUI FIGUEIREDO MORAIS - OAB:

 Em atenção ao despacho de fls. 296, intimo a parte exequente para se 

manifestar acerca dos cálculos de fls. 290.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1021170 Nr: 32516-45.2015.811.0041

 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: EDNEI MARCOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE 

PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, 

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, GERENTE DE CARGOS, 

CARREIRA E REMUNERAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT, PATRYCK DE 

ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST, VICTOR OLAVO DA SILVA - 

OAB:17.172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO 

- PROCURADOR DO 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.: 1031405 Nr: 37452-16.2015.811.0041

 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: YVAN JACKSON DE OLIVEIRA PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISC. FAZENDÁRIA DO MATO GROSSO, 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS PAULO REIS ARAUJO - 

PROCURADOR DO 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.: 426803 Nr: 9431-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLITE ROCHA IBANE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433, TRIANA CAMPANA MICHELLIS - OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR C. 

GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT, MÁRCIA REGINA 

SANTANA DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 182710 Nr: 29799-46.2004.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUSC - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ACÁCIA RODRIGUES 

MORAES - OAB:8.910/MT, LAURA PATRÍCIA DOURADO AMORIM - 

OAB:9.217/MT, SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA 

BASTOS - OAB:10.525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:5016/MT

 Fica o(a) Advogado(a) DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA, OAB/MT 

6.177, 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.: 406450 Nr: 38538-32.2009.811.0041

 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: MARCELINO CONCEIÇÃO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE AUGUSTO DORILEO DE 

REZENDE - OAB:17729, ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:3.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED, LUCIANA CRISTINA CARDOSO ZANDONADI 

- OAB:5.319/MT

 Vistos, etc.

Aguardem-se os autos em cartório até a realização da perícia designada à 

fl. 232-V.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 853205 Nr: 55924-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLITA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à decisão de fls. 102-v, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para se manifestar acerca dos documentos apresentados às 

fls. 93/159, no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021424-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. F. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - MT17120/O (ADVOGADO)

DARLA EBERT VARGAS OAB - MT20010/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX LAUTOM MARQUES DA SILVA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. ISADORA REGINATO FURLAN impetra o presente Mandado de 

Segurança contra ato praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO 

ESPECIAL DE POSSE DO CONCURSO ESTADUAL CONVOCADO PELO 

EDITAL Nº 01/2017, no qual busca em sede liminar que seja determinado 

ao Impetrado que dê posse à Impetrante no Concurso Público no qual foi 

aprovada, haja vista restar comprovada sua emancipação, bem como pelo 

fato das atribuições inerentes ao cargo a ser desempenhado não 

justificarem a maioridade civil para início do exercício da função. Conta, em 

resumo, que foi aprovada para o Cargo de Técnico Administrativo 

Educacional em Cuiabá/MT (documento de fl. 104) no Concurso Público 

regido pelo edital nº 01/2017. A nomeação foi publicada no Diário Oficial 

em 03.07.2018 e a posse agendada para 13.07.2018. Contudo, o 

Presidente da Comissão de Posse, Sr. Félix Lautom Marques da Silva, 

negou a posse à Impetrante, sob a alegação de que o Edital exigia a idade 

mínima de 18 anos. Assim, no entender da Impetrada, a autora, embora 

emancipada, continuaria sendo menor de idade, não podendo assumir 

cargo público. O termo de negativa de posse conta da fl. 287 desta ação. 

Com a inicial vieram outros documentos. Despacho proferido no ID. 

14221905, determinando que a liminar será analisada após a 

apresentação das informações. Em manifestação contida no ID. 14737094, 

a impetrante requer a reconsideração do despacho mencionado. É o 

necessário relato. Decido. Independentemente do comando exarado pelo 

digno magistrado que, em substituição legal, determinou que a liminar seria 

apreciada após a notificação da autoridade coatora, entendo que as 

informações trazidas pela impetrante são suficientes para a análise, que 

passo a fazer. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 

12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz 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). A Impetrante foi aprovada no referido concurso público, tendo sido 

nomeada em 03/07/2018, conforme documentos que acompanharam a 

exordial. No ato da posse (13/07/2018) a mesma já se encontrava 

emancipada desde 02/05/2018, assim, nos termos da legislação civil já se 

encontrava capaz para os atos da vida civil: Art. 5o A menoridade cessa 

aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de 

todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará, para os menores, a 

incapacidade: I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do 

outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação 

judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis 

anos completos; Entendo que se a emancipação é anterior à nomeação e 

à posse, não é razoável negar à Impetrante o direito de acessar o cargo 

público para o qual se encontra aprovada, até porque faltam apenas 

poucos dias para que a mesma complete os 18 (dezoito) anos e a 

negativa da posse traz dano irreparável à mesma. Nesse sentido a 

jurisprudência do STJ, inclusive a segunda decisão refere-se a um 

concurso para militar no nosso Estado: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA. IDADE MÍNIMA. EMANCIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICAÇÃO DA EXIGÊNCIA LEGAL PARA EXERCÍCIO DA ATRIBUIÇÃO 

DO CARGO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 683/STF. 1. A Teoria do Fato 

Consumado tem sido rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça em casos como o dos autos, em que a participação do 

candidato no certame seletivo se dá de forma precária, em virtude de 

decisão judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou sua 

jurisprudência quanto à constitucionalidade dos limites etários, na súmula 

683, segundo a qual: "O limite de idade para a inscrição em concurso 

público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando 

possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser 

preenchido". 3. A exigência de idade mínima para o ingresso em cargo 

público mediante concurso orienta-se no sentido de que o requisito etário 

deve ser aferido no momento da posse, e não no da inscrição para o 

provimento do cargo, por ser tal exigência relativa à atuação da função. 

Súmula 266/STJ. 4. O requisito de idade mínima de 18 anos deve ser 

flexibilizado pela natureza das atribuições do cargo de auxiliar de 

biblioteca, principalmente porque a impetrante possuía dezessete anos e 

dez meses na data da sua posse, encontrava-se emancipada havia 

quatro meses e a atividade para qual foi nomeada é plenamente compatível 

com sua idade, conforme entendeu o Tribunal de origem. 5. Recurso 

Especial não provido. (STJ. Resp. 1.462.659 – RS (2014/0151126-5) Rel. 

Min. Herman Benjamin. Data de julgamento: 25/08/2015. ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE OFICIAIS. IDADE MÍNIMA. 

REGRA EDITALÍCIA. INTERPRETAÇÃO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. 

NULIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A menos de dez dias de completar 

dezoito anos e já emancipado, o recorrente foi eliminado do concurso para 

oficial da polícia militar, com fundamento em cláusula do edital, porque não 

apresentava, na data de publicação, a idade mínima requerida no 

instrumento convocatório. 2. A Lei n. 9.784/1999, que esta Corte tem 
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entendido aplicar-se aos Estados, como o Mato Grosso, que não dispõem 

de lei própria para disciplinar o processo administrativo, delineia, no seu 

artigo 2º, princípios a serem observados quando da execução dos 

procedimentos. Portanto, a atividade administrativa deve pautar-se, dentre 

outros, pelos princípios da razoabilidade, assim entendido como 

adequação entre meios e fins, e do interesse público, como vetor de 

orientação na interpretação de qualquer norma administrativa, inclusive 

editais. 3. No caso ora examinado, o simples cotejo entre a norma legal 

inserta no texto do art. 11 da Lei Complementar Estadual n.231/2005 e o 

instrumento convocatório é bastante para afirmar que a restrição editalícia 

- dezoito anos na data da matrícula no curso de formação - decorreu de 

mera interpretação da Lei, que limitou a idade para ingresso na carreira 

militar. Em outras palavras, o que a lei dispôs como ingresso na carreira, 

foi interpretado pelo edital como data da matrícula no curso de formação. 

4. Essa interpretação foi aplicada com tal rigor no caso concreto que, a 

pretexto de cumprir a lei, terminou por ferí-la, porque: (a)desconsiderou a 

adequação entre meios e fins; (b) impôs uma restrição em medida superior 

àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público e, 

também por isso, (c) não interpretou a lei da forma que melhor garantisse 

o atendimento do fim público a que se dirige. 5. O ato administrativo de 

exclusão do impetrante, no contexto em que foi produzido, violou o 

disposto no art. 2º, parágrafo único, incisos VI e XIII da Lei n. 9.784, de 29 

de janeiro de 1999 e, em consequência, feriu direito líquido e certo do 

impetrante. 6. Recurso provido. O TJMT já enfrentou casos semelhantes 

(Embargos de declaração nº 84496/2016 e Apelação Cível/Reexame 

Necessário nº 165665/2014), tendo entendido que a emancipação 

posterior não supria a exigência de idade do edital. Porém o caso da 

Impetrante é diverso, pois a emancipação foi anterior até mesmo à sua 

nomeação, como provam os documentos juntados com a exordial. Assim, 

a contrario sensu, se a emancipação posterior não supre a exigência, 

tenho que a emancipação anterior atende o requisito da idade, pois torna a 

pessoa capaz para todos os atos da vida civil, como afirma a legislação 

civil. Não há que se negar que a posse em concurso público é um ato da 

vida civil e que a emancipação torna a Impetrante capaz para o mesmo, 

conforme a legislação e a jurisprudência. A negativa da posse gera dano 

desproporcional à mesma. Assim verifico a existência de fumaça do bom 

direito, necessária ao deferimento da liminar. Além da fumaça do bom 

direito, também vislumbro o perigo da demora, pois o fato de não ter sido 

empossada gera expectativa para os demais candidatos que podem vir a 

ser nomeados, preterindo a Impetrante em razão do ato coator 

experimentado. Ademais a Impetrante relata que a demora da decisão 

pode acarretar danos à mesma, eis que a preferência para a escolha do 

local de trabalho dos aprovados no referido concurso é daqueles que 

serão primeiramente empossados, de modo que até ser investida na 

função, a parte autora poderá ficar sujeita a ter que desenvolver suas 

atividades em lugares mais longínquos, inclusive em zonas rurais, como 

dispõe o edital. In casu, a Impetrante foi nomeada, não sendo razoável que 

a Administração Pública deixe de empossá-la por faltarem apenas alguns 

dias para completar 18 (dezoito) anos. Dessa forma, DEFIRO o pedido 

liminar, para determinar a imediata posse da Impetrante, no cargo de 

Técnico Administrativo Educacional em Cuiabá/MT, para o qual foi 

aprovada e nomeada. Expeça-se mandado para cumprimento da liminar 

por Oficial Plantonista. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 

10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes, bem 

como, para comprovar o cumprimento desta ordem (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), 

expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

(art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001818-57.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA DE LIMA STROLISCHEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de fazer c/c pedido de tutela 

de urgência proposta por ODILA DE LIMA STROLISCHEIN, devidamente 

qualificada nos autos, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando tutela de urgência no sentido de determinar que o Requerido 

forneça os medicamentos DAKLINZA e SOVALDI 400MG, conforme 

prescrição médica, uma vez que foi diagnosticado com Hepatite C-Crônica. 

Para sedimentar o pleito juntou documentos encartados digitalmente 

juntamente com a inicial. Parecer do NAT ao ID. 14788556. É a síntese. 

Fundamento e Decido. O presente feito diz respeito ao direito à saúde, que 

“além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito 

à vida” (STF -2ª T. - RE-AgR 393175/RS - Rel. Min. Celso de Mello. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 140), já que a Constituição Brasileira tutelou esse 

bem por meio de previsão expressa nos artigos 196 a 200. Quanto ao 

pedido de tutela de urgência propriamente dito, preceitua o artigo 497 do 

Código de Processo Civil que “Na ação que tenha por objeto a prestação 

de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a 

tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção 

de tutela pelo resultado prático equivalente”. Ainda, nos termos do art. 300 

do CPC, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito se 

consubstanciam nos princípios constitucionais elencados nos artigos 6º e 

196 da Constituição Federal, que IMPÕE ao Poder Público a obrigação de 

garantir o acesso universal e igualitário das necessidades imprescindíveis 

para a saúde dos cidadãos, assegurando, assim, às pessoas carentes, a 

distribuição gratuita de medicamentos, realização de exames, cirurgias e 

procedimentos destinados ao adequado tratamento médico. De outro lado, 

o receio de ineficácia do provimento se concedido somente ao final (o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) é igualmente 

verificado, mormente o risco de agravamento do quadro clínico do 

paciente, uma vez que caso não seja viabilizado o medicamento 

necessário com urgência, corre risco de progressão rápida da doença 

com risco de vida. Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda 

emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição 

inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o 

tratamento que o reclamante necessita nos moldes prescritos. 

Notadamente no caso presente, uma vez que a gravidade clínica relatada 

na exordial pode ser agravada com a falta do tratamento indicado, 

desaguando no risco de progressão da doença. O parecer do NAT deu 

conta que os medicamentos pleiteados são assegurados pelo SUS por 

meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), 

sendo responsabilidade estadual a gestão (aquisição e distribuição). 

Assim, tenho que é responsabilidade do requerido o fornecimento dos 

medicamentos pleiteados. Dos documentos carreados aos autos percebo 

que a autora buscou o requerido, porém o mesmo tem quedado inerte, o 

que é absolutamente incompatível com o Estado de Direito que protege os 

direitos fundamentais. Diante do exposto, preenchidos os requisitos legais, 

CONCEDO a tutela de urgência pretendida e, determino ao requerido 

ESTADO DE MATO GROSSO que viabilize INCONTINENTEMENTE, o 

fornecimento à Requerente dos fármacos DAKLINZA e SOLVALDI 400MG, 

nas dosagens e quantidades indicadas na prescrição médica, e assegure 

a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida 

da autora, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor 

particular, IMEDIATAMENTE, com dispensa de procedimento licitatório, 

consoante prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para a 

paciente, obedecidas as determinações do médico responsável. Intime-se 

o requerido na pessoa do Secretário Estadual de Saúde, o Gestor 

Estadual do SUS – Sistema Único de Saúde, bem como, a Coordenadora 

de Assistência Farmacêutica, situada à Av. Gonçalo Antunes de Barros, 

n. 3366, Carumbé, nesta Capital ou outros responsáveis legais, que lhes 

façam as vezes, para conhecimento e providências, com a urgência que o 

caso requer, bem como, na oportunidade, cite-os, para querendo, 

apresentarem defesa, no prazo legal. Diante das especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo de designar 

a audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da 

ENFAM). Expeça-se o necessário, com urgência, devendo a ordem ser 

cumprida por Oficial Plantonista. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026381-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR NUNES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1026381-92.2018.8.11.0041 AUTOR: JOAO VICTOR NUNES DA SILVA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, proposta por JOÃO VITOR NUNES DA SILVA, em 

face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Sustenta a 

parte requerente, em suma, que é segurada da Previdência Social e que 

sofreu lesão no pé durante prática laboral, razão pela qual passou a 

receber o benefício de auxílio-doença. Que, no entanto, referido benefício 

foi cessado em 30/09/2017, uma vez que os médicos do instituto requerido 

entenderam que estava apto a desenvolver suas atividades laborativas. 

Aduz que possui limitações físicas que o tornam incapaz para 

desempenhar suas atividades laborativas habitualmente desenvolvidas, 

fazendo jus ao restabelecimento do auxílio-doença. Assim, pugna pela 

concessão da tutela de urgência para que seja determinada a concessão 

do benefício de auxílio-doença. Pugna pela Justiça Gratuita, Prova Pericial, 

Antecipação de Tutela e condenação do requerido ao restabelecimento do 

benefício, bem como ao pagamento das parcelas em atraso, desde a data 

final do benefício recebido. Com o objetivo de adotar procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários, o CNJ editou a Recomendação Conjunta nº. 01 de 

15/12/2015, assinada pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, 

Advogado-Geral da União e Ministro do Estado do Trabalho e Previdência 

Social. Em seu artigo 1º, inciso I, a mencionada Recomendação Conjunta, 

se referindo aos processos judiciais que visem à concessão de 

benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, dispõe que os magistrados: “ao despacharem a inicial, 

considerem a possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de 

prova pericial médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte 

Autora dos quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a 

apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, 

se possível, designando data, horário e local para o ato;”. No mesmo 

dispositivo, em seu inciso II, o CNJ recomenda que: “a citação do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) seja realizada acompanhada de laudo da 

perícia judicial, possibilitando a apresentação de proposta de acordo ou 

resposta pela Procuradoria-Geral Federal;”. Pois bem, de fato a 

implementação das medidas mencionadas, acarretarão uma celeridade 

maior aos processos envolvendo a busca dos benefícios previdenciários, 

além de permitir ao magistrado, previamente, uma segurança na análise 

eventual dos pedidos de antecipação de tutela, beneficiando diretamente 

as partes. Por outro lado, não se pode alegar qualquer nulidade na 

inversão, pois se adotará os quesitos estipulados na Recomendação 

Conjunta, bem como a citação efetivada permitirá ao INSS exercer, na sua 

plenitude, o seu direito ao contraditório e ampla defesa. Saliente-se que 

através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017, assinado pelo 

Procurador Federal Dr. Wesley Lavoisier de Barros Nascimento – 

Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT, há requerimento 

expresso no sentido de: “1) A inversão do rito nos casos que versem 

sobre o benefício por incapacidade, realizando-se a perícia médica antes 

da citação; 2) Nos casos em que já houve citação, solicita a dispensa da 

intimação da data da realização da perícia médica;...” Portanto, diante da 

necessidade de se comprovar a natureza da incapacidade laboral da 

Parte Autora, se absoluta ou relativa, permanente ou temporária, além da 

existência de sequelas, bem como se a mesma decorreu do acidente de 

trabalho informado, cuja constatação só é possível por meio de perícia 

médica especializada, DETERMINO a produção de prova pericial, que 

deverá obedecer aos ditames estabelecidos nos artigos 464 e seguintes 

do CPC. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente 

cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser encontrado à 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, 

Centro, telefone celular (65) 99601-1639, e fixo desde já os honorários no 

importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), diante da complexidade 

verificada para o trabalho pericial, nos moldes da Resolução nº. 232/2016 

do CNJ. Ante as circunstâncias e provas documentais juntadas, 

presume-se como verdadeira a condição de hipossuficiência e, por 

consequência lógica de causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, 

concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, até que se prove o 

contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA cabendo ao INSS arcar com os honorários periciais, uma vez que 

a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo. Designo o dia 13/10/2018 a 

partir das 10hs00min(dez horas), no endereço Rua Barão de Melgaço, nº 

2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, para a realização 

da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citado 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do gabinete, 

devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da realização da perícia. O INSS antecipará, desde logo, os 

honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por 

tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. 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. Após 

comprovação do depósito dos honorários por parte do INSS, e ainda 

mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o competente alvará para 

que o expert proceda ao levantamento do montante que lhe é devido. A 

citação do INSS ocorrerá após a designação e efetividade da perícia 

médica. Postergo a análise do pedido de Tutela Provisória para momento 

póstumo à juntada do competente laudo pericial. Segue em anexo os 

quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito, nos moldes da 

Recomendação do CNJ nº. 01/2015. Diante das especificidades do Ofício 

Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, datado de 31 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. (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). Por fim, 

certifique-se acerca da nomeação de assistentes técnicos pelas partes, 

reiterando a providência, caso necessário. Cumpra-se com urgência. 

Cuiabá, 18 de maio de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de 

Direito QUESITOS DO JUÍZO 01 – O Requerente é portador de algum tipo 

de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? 02 – Qual a 

origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela Requerente? 03 – 

Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” 

sofrida pelo Requerente? 04 – Existe nexo causal entre as lesões 

advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo 

Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que 

podem evidenciar tal nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas 

da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias? 06 – 

Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, 

se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, 

indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do 

mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o 

prazo estimado a recuperação laborativa? 14 – Se a incapacidade for 

considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, 

multiprofissional ou omniprofissional? 15 – Pode o(a) Sr(a). Perito(a) 

afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho? 16 – Caso 

a resposta ao quesito 14 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para 

cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023990-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CAMPANHA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT11967/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1023990-67.2018.8.11.0041 AUTOR: LUIS CARLOS CAMPANHA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, Intimem-se as partes 

para ratificar ou não os atos praticados pela Justiça Federal e manifestar 

quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 

17 de agosto de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022175-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTO APRIGIO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (ADVOGADO)

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Portanto, diante da necessidade de se comprovar a natureza 

da incapacidade laboral da Parte Autora, se absoluta ou relativa, 

permanente ou temporária, além da existência de sequelas, bem como se 

a mesma decorreu do acidente de trabalho informado, cuja constatação só 

é possível por meio de perícia médica especializada, DETERMINO a 

produção de prova pericial, que deverá obedecer aos ditames 

estabelecidos nos artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como perito o 

Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela 

Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser encontrado à Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, 

telefone celular (65) 99601-1639, e fixo desde já os honorários no importe 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), diante da complexidade verificada para o 

trabalho pericial, nos moldes da Resolução nº. 232/2016 do CNJ. Ante as 

circunstâncias e provas documentais juntadas, presume-se como 

verdadeira a condição de hipossuficiência e, por consequência lógica de 

causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, concedo ao autor os 

benefícios da justiça gratuita, até que se prove o contrário. Nos termos do 

artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS 

arcar com os honorários periciais, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo. Designo o dia 13/10/2018 a partir das 

09hs00min(nove horas), no endereço Rua Barão de Melgaço, nº 2754, 

Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, para a realização da 

perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citado 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do gabinete, 

devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da realização da perícia. O INSS antecipará, desde logo, os 

honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por 

tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. 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. Após 

comprovação do depósito dos honorários por parte do INSS, e ainda 

mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o competente alvará para 

que o expert proceda ao levantamento do montante que lhe é devido. A 

citação do INSS ocorrerá após a designação e efetividade da perícia 

médica. Postergo a análise do pedido de Tutela Provisória para momento 

póstumo à juntada do competente laudo pericial. Segue em anexo os 

quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito, nos moldes da 

Recomendação do CNJ nº. 01/2015. Diante das especificidades do Ofício 

Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, datado de 31 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. (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). Por fim, 

certifique-se acerca da nomeação de assistentes técnicos pelas partes, 

reiterando a providência, caso necessário. 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: 1026571-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SINEZIO DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual 

declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026563-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BORGES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (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 CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual 

declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026452-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE ADRIANO DE LAMONICA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - MT3850 (ADVOGADO)

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-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: Assim, diante da incompatibilidade entre o valor atribuído à 

causa, o proveito econômico pretendido, e considerando o Ofício Circular 

142/2014-CSC-CGJ, de 25/02/2014, que faz remissão ao fiel cumprimento 

do Ofício Circular 341/2013-CSC, neste momento, oportunizo ao autor que 

comprove ou retifique o valor da causa, colacionando planilha 

demonstrativa de cálculo atualizada referente às verbas pleiteadas, bem 

como suas fichas financeiras e indique a carreira e o cargo que ocupa na 
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Administração Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do nos termos do art. 257 do 

CPC. Intime-se Cumpra-se com urgência. Após, concluso. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026480-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA SPESSATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (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. Faculto a autora emendar a inicial identificando 

corretamente o valor dado a causa, que deve corresponder ao benefício 

pretendido, nos termos do digesto processual." OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023990-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CAMPANHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT11967/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, Intimem-se as partes para ratificar ou não os atos 

praticados pela Justiça Federal e manifestar quanto ao prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026645-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEPH - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE VINICIUS SELEGHINI FRANZIN OAB - SP300220 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Isto posto, INDEFIRO a liminar vindicada. Notifique-se a autoridade coatora 

para prestar informações no prazo de 10 dias, bem como dê-se ciência do 

feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito. Após, colha-se o parecer do Ministério Público.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026673-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE FERREIRA CARVALHO DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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. Faculto a autora emendar a inicial para indicar 

corretamente o valor da causa, que deve corresponder ao proveito 

econômico perseguido por meio do processo judicial. OBSERVAÇÃO: O 

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: 1026697-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEAR COMERCIO DE CEREAIS E INSUMOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Leonardo Vieira de Souza (IMPETRADO)

Procurador Coordenador do Setor de Compensação Fiscal do Estado 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Isto posto, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar à 

autoridade coatora que conclua os processos mencionados no relatório, 

até o 120º dia, contado da data de protocolo do requerimento 

administrativo ou, em não sendo possível a conclusão, impulsionem o feito 

determinando a realização das providências necessárias, com posterior 

conclusão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Notifiquem-se as 

autoridades coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as 

informações que entenderem convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019261-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT0018219A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Prossiga-se, intimando-se o autor para impulsionar o 

feito sob pena de extinção, posto que até o momento não foi concedido 

efeito suspensivo à decisão preambular. OBSERVAÇÃO: O 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: 1010803-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA MARQUES DA COSTA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE A CERTIDÃO 

DE TRÂNSITO EM JULGADO. OBSERVAÇÃO: O 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: 1011214-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

KALT REFRIGERACAO, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE 

EQUIPAMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 856726 Nr: 58985-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSILENE LOMBARDI DE MORAIS, MARINILZA CHAVES 

TIODOLINO, NILCEIA FERNANDES DE FARIA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI LUIZ PEREIRA 

RAIMONDI - OAB:6796, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI - OAB:6796 

OAB/MT, MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - OAB:15.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Certifico que a Impugnação à Execução foi apresentada tempestivamente 

pela parte requerida. Que intimo a parte requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 898568 Nr: 28766-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 403138 Nr: 35787-72.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INOCÊNCIA GONÇALVES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA MACIEL CUIABANO - 

OAB:2454

 Vistos e etc.

Em se tratando matéria que envolve saúde, intime-se a Requerente para, 

querendo dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze dias), sob 

pena de arquivamento.

Em nada sendo manifestado pelo requerente, no prazo assinalado, 

encaminhem-se os autos ao arquivo, sem necessidade de nova 

conclusão.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 722114 Nr: 17643-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DACILA NATIVIDADE PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

 Conclusão desnecessária.

 Cumpra-se os termos da decisão proferida às fls. 140, devendo o feito 

permanecer na Secretaria Unificada até o mês de NOVEMBRO/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 378610 Nr: 14578-47.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMO ALVES DE ARRUDA, FABIANO ALVES 

ZANARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Aguardando o cumprimento da sentença prolatada nos autos em apenso 

(Embargos à Execução cód. nº 1040838).

Após, concluso para prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 422867 Nr: 7614-04.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR EVARISTO NAZÁRIO, TANIA BENEDITA 

CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA BENEDITA - OAB:12.179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Vistos.

 Em face do novo memorial de cálculo apresentado pelo Exequente, diga 

parte adversa.

Após, cls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1323955 Nr: 14274-33.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA FERNANDES BARBOSA DA SILVA

 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:

 Vistos e etc.

 A interpretação do art. 509 e seguintes do CPC, determino a intimação das 

partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os pareceres e 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1323889 Nr: 14247-50.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA NETA DE CAMPOS, CREUZA ALVES DE 

SOUSA FREITAS, ARÃO MOREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:16806/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

 A interpretação do art. 509 e seguintes do CPC, determino a intimação das 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 882059 Nr: 18063-79.2014.811.0041

 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: JOSIVAL CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, reconhecendo a perda de objeto e, pois, do 

interesse processual, a configurar a carência superveniente da ação, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, 

VI, do CPC.

Pelo princípio da causalidade, condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (de por cento) do valor 

atualizado da causa, o que faço com supedâneo no art. 85, § 4º, inciso III, 

e § 10º, do CPC.

 Decisão isenta de reexame necessário. Em não havendo a interposição 

de recursos voluntários, após o trânsito em julgado, certifique-se, 

arquivando-se os autos com as baixas e providências de estilo.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1323887 Nr: 14245-80.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA COELHO GUIMARÃES, IOLANDA 

BARROS LOPES, MARIA VANDA LIMA RIBEIRO, MARIA AUXILIADORA 

GOMES DA SILVA, NEUZA ALMEIDA ALVES GUMIERI, WILMA LUCIA DIAS 

MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:16806/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

 A interpretação do art. 509 e seguintes do CPC, determino a intimação das 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 991364 Nr: 19160-80.2015.811.0041

 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: ELAINE CRISTOVÃO DOS SANTOS TERRAPLANAGEM - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, REJEITO o pedido formulado, com fundamento no artigo 487, I, 

do CPC e, via de consequência, DENEGO a ordem mandamental.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 842528 Nr: 46568-17.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO - 

OAB:12280/MT, DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - OAB:OAB/MT 

8.874-B, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7.286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem custas. Condeno o Requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa.

 Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 927707 Nr: 48063-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECLAIR DIAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO DIAVAN NETO - 

OAB:6450/MT, PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - OAB:17803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDER COSTA JACARANDÁ - 

OAB:OAB/MT 12597
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 Isto posto, julgo improcedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil e, via de consequência, denego a ordem 

mandamental.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, 17 de 

agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 920705 Nr: 43871-86.2014.811.0041

 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: DURVALINO SALUSTIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, COMANDO 

GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para anular o ato 

administrativo que cancelou a convocação do autos, consolidando os 

termos da antecipação de tutela anteriormente deferida.Sem custas. 

Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor da causa.Decisão sujeita ao reexame necessário 

por força do disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as 

sempre respeitosas homenagens deste juízo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 800791 Nr: 7217-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:

 Isto posto, julgo procedente o pedido, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, e concedo a ordem mandamental, para anular o 

ato de convocação do Impetrante e consolidar os termos da liminar 

deferida no nascedouro destes autos.Comuniquem-se incontinenti a 

autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público interessada, para 

os fins do artigo 13 da Lei nº 12.016/09.Sem custas e honorários, eis que 

incabíveis na espécie.Decisão sujeita ao reexame necessário, por força 

da disposição específica contida no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09. 

Após o decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo 

constar as sempre respeitosas homenagens deste juízo.P.R.I.C.Cuiabá, 17 

de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022175-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTO APRIGIO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (ADVOGADO)

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

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: 

1022175-35.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELIVELTO APRIGIO MOREIRA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, proposta por ELIVELTO APRIGIO MOREIRA, 

em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Sustenta a 

parte requerente, em suma, que é segurado da Previdência Social e que 

sofreu traumatismo craniano durante a prática laboral, razão pela qual 

passou a receber o benefício de auxílio-doença em 08/07/2013. Que, no 

entanto, referido benefício foi cessado em 08/03/2018, uma vez que os 

médicos do instituto requerido entenderam que estava apto a desenvolver 

suas atividades laborativas. Aduz que possui limitações físicas que o 

tornam incapaz para desempenhar suas atividades laborativas 

habitualmente desenvolvidas, fazendo jus ao restabelecimento do 

auxílio-doença. Assim, pugna pela concessão da tutela de urgência para 

que seja determinada a concessão do benefício de auxílio-doença. Pugna 

pela Justiça Gratuita, Prova Pericial, Antecipação de Tutela e condenação 

do requerido ao restabelecimento do benefício, bem como ao pagamento 

das parcelas em atraso, desde a data final do benefício recebido. Com o 

objetivo de adotar procedimentos uniformes nas ações judiciais que 

envolvam a concessão de benefícios previdenciários, o CNJ editou a 

Recomendação Conjunta nº. 01 de 15/12/2015, assinada pelo Presidente 

do Conselho Nacional de Justiça, Advogado-Geral da União e Ministro do 

Estado do Trabalho e Previdência Social. Em seu artigo 1º, inciso I, a 

mencionada Recomendação Conjunta, se referindo aos processos 

judiciais que visem à concessão de benefícios de aposentadoria por 

invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente, dispõe que os magistrados: 

“ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, 

determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação de 

perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato;”. No mesmo dispositivo, em seu inciso II, o CNJ recomenda que: “a 

citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja realizada 

acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a apresentação 

de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal;”. Pois 

bem, de fato a implementação das medidas mencionadas, acarretarão uma 

celeridade maior aos processos envolvendo a busca dos benefícios 

previdenciários, além de permitir ao magistrado, previamente, uma 

segurança na análise eventual dos pedidos de antecipação de tutela, 

beneficiando diretamente as partes. Por outro lado, não se pode alegar 

qualquer nulidade na inversão, pois se adotará os quesitos estipulados na 

Recomendação Conjunta, bem como a citação efetivada permitirá ao INSS 

exercer, na sua plenitude, o seu direito ao contraditório e ampla defesa. 

Saliente-se que através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017, 

assinado pelo Procurador Federal Dr. Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento – Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT, há 

requerimento expresso no sentido de: “1) A inversão do rito nos casos 

que versem sobre o benefício por incapacidade, realizando-se a perícia 

médica antes da citação; 2) Nos casos em que já houve citação, solicita a 

dispensa da intimação da data da realização da perícia médica;...” 

Portanto, diante da necessidade de se comprovar a natureza da 

incapacidade laboral da Parte Autora, se absoluta ou relativa, permanente 

ou temporária, além da existência de sequelas, bem como se a mesma 

decorreu do acidente de trabalho informado, cuja constatação só é 

possível por meio de perícia médica especializada, DETERMINO a produção 

de prova pericial, que deverá obedecer aos ditames estabelecidos nos 

artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work 

Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, telefone celular (65) 99601-1639, e 

fixo desde já os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

diante da complexidade verificada para o trabalho pericial, nos moldes da 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ. Ante as circunstâncias e provas 

documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição de 

hipossuficiência e, por consequência lógica de causa e efeito, com base 

no artigo 98 do CPC, concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, 

até que se prove o contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, 

INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS arcar com os honorários 

periciais, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo. 

Designo o dia 13/10/2018 a partir das 09hs00min(nove horas), no 
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endereço Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, 

Sala 908, Centro, para a realização da perícia médica, nos termos do art. 

474 do CPC. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça 

na data, horário e local acima citado com o objetivo de realizar a perícia 

médica, portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O perito será intimado 

via e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia. O INSS 

antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º 

da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de 

trabalho. 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. Após comprovação do depósito dos honorários por parte do 

INSS, e ainda mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o 

competente alvará para que o expert proceda ao levantamento do 

montante que lhe é devido. A citação do INSS ocorrerá após a designação 

e efetividade da perícia médica. Postergo a análise do pedido de Tutela 

Provisória para momento póstumo à juntada do competente laudo pericial. 

Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito, 

nos moldes da Recomendação do CNJ nº. 01/2015. Diante das 

especificidades do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, datado 

de 31 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. (CPC, art. 139, VI e enunciado 

nº 35 da ENFAM). Por fim, certifique-se acerca da nomeação de 

assistentes técnicos pelas partes, reiterando a providência, caso 

necessário. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 18 de maio de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito QUESITOS DO JUÍZO 01 – O 

Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso 

positivo, desde quando? 02 – Qual a origem da suposta 

enfermidade/patologia sofrida pela Requerente? 03 – Quais as lesões e/ou 

consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo 

Requerente? 04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso 

positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal 

nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas da 

enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias? 06 – 

Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, 

se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, 

indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do 

mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o 

prazo estimado a recuperação laborativa? 14 – Se a incapacidade for 

considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, 

multiprofissional ou omniprofissional? 15 – Pode o(a) Sr(a). Perito(a) 

afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho? 16 – Caso 

a resposta ao quesito 14 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para 

cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022871-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO PIRES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT0013791A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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: 

1022871-71.2018.8.11.0041 AUTOR: ARGEMIRO PIRES RODRIGUES RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA, proposta por AGEMIRO PIRES RODRIGUES, em face do 

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Sustenta a parte 

requerente, em suma, que é segurada da Previdência Social e que sofreu 

lesão no ombro durante a prática laboral, razão pela qual passou a 

receber o benefício de auxílio-doença em 14/06/2017. Que, no entanto, 

referido benefício foi cessado em 22/12/2017, uma vez que os médicos do 

instituto requerido entenderam que estava apto a desenvolver suas 

atividades laborativas. Aduz que possui limitações físicas que o tornam 

incapaz para desempenhar suas atividades laborativas habitualmente 

desenvolvidas, fazendo jus ao restabelecimento do auxílio-doença. Assim, 

pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja determinada a 

concessão do benefício de auxílio-doença. Pugna pela Justiça Gratuita, 

Prova Pericial, Antecipação de Tutela e condenação do requerido ao 

restabelecimento do benefício, bem como ao pagamento das parcelas em 

atraso, desde a data final do benefício recebido. Com o objetivo de adotar 

procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão 

de benefícios previdenciários, o CNJ editou a Recomendação Conjunta nº. 

01 de 15/12/2015, assinada pelo Presidente do Conselho Nacional de 

Justiça, Advogado-Geral da União e Ministro do Estado do Trabalho e 

Previdência Social. Em seu artigo 1º, inciso I, a mencionada 

Recomendação Conjunta, se referindo aos processos judiciais que visem 

à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença 

e auxílio-acidente, dispõe que os magistrados: “ao despacharem a inicial, 

considerem a possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de 

prova pericial médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte 

Autora dos quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a 

apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, 

se possível, designando data, horário e local para o ato;”. No mesmo 

dispositivo, em seu inciso II, o CNJ recomenda que: “a citação do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) seja realizada acompanhada de laudo da 

perícia judicial, possibilitando a apresentação de proposta de acordo ou 

resposta pela Procuradoria-Geral Federal;”. Pois bem, de fato a 

implementação das medidas mencionadas, acarretarão uma celeridade 

maior aos processos envolvendo a busca dos benefícios previdenciários, 

além de permitir ao magistrado, previamente, uma segurança na análise 

eventual dos pedidos de antecipação de tutela, beneficiando diretamente 

as partes. Por outro lado, não se pode alegar qualquer nulidade na 

inversão, pois se adotará os quesitos estipulados na Recomendação 

Conjunta, bem como a citação efetivada permitirá ao INSS exercer, na sua 

plenitude, o seu direito ao contraditório e ampla defesa. Saliente-se que 

através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017, assinado pelo 

Procurador Federal Dr. Wesley Lavoisier de Barros Nascimento – 

Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT, há requerimento 

expresso no sentido de: “1) A inversão do rito nos casos que versem 

sobre o benefício por incapacidade, realizando-se a perícia médica antes 

da citação; 2) Nos casos em que já houve citação, solicita a dispensa da 

intimação da data da realização da perícia médica;...” Portanto, diante da 

necessidade de se comprovar a natureza da incapacidade laboral da 

Parte Autora, se absoluta ou relativa, permanente ou temporária, além da 

existência de sequelas, bem como se a mesma decorreu do acidente de 

trabalho informado, cuja constatação só é possível por meio de perícia 

médica especializada, DETERMINO a produção de prova pericial, que 

deverá obedecer aos ditames estabelecidos nos artigos 464 e seguintes 

do CPC. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente 

cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser encontrado à 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, 

Centro, telefone celular (65) 99601-1639, e fixo desde já os honorários no 

importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), diante da complexidade 

verificada para o trabalho pericial, nos moldes da Resolução nº. 232/2016 

do CNJ. Ante as circunstâncias e provas documentais juntadas, 

presume-se como verdadeira a condição de hipossuficiência e, por 

consequência lógica de causa e efeito, com base no artigo 98 do CPC, 

concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, até que se prove o 

contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA cabendo ao INSS arcar com os honorários periciais, uma vez que 

a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo. Designo o dia 13/10/2018 a 

partir das 09hs30min(nove horas e trinta minutos), no endereço Rua Barão 

de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, 
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para a realização da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. 

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citado com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O perito será intimado 

via e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser entregue no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia. O INSS 

antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º 

da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de 

trabalho. 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. Após comprovação do depósito dos honorários por parte do 

INSS, e ainda mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o 

competente alvará para que o expert proceda ao levantamento do 

montante que lhe é devido. A citação do INSS ocorrerá após a designação 

e efetividade da perícia médica. Postergo a análise do pedido de Tutela 

Provisória para momento póstumo à juntada do competente laudo pericial. 

Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito, 

nos moldes da Recomendação do CNJ nº. 01/2015. Diante das 

especificidades do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, datado 

de 31 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. (CPC, art. 139, VI e enunciado 

nº 35 da ENFAM). Por fim, certifique-se acerca da nomeação de 

assistentes técnicos pelas partes, reiterando a providência, caso 

necessário. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 18 de maio de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito QUESITOS DO JUÍZO 01 – O 

Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso 

positivo, desde quando? 02 – Qual a origem da suposta 

enfermidade/patologia sofrida pela Requerente? 03 – Quais as lesões e/ou 

consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo 

Requerente? 04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso 

positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal 

nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas da 

enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias? 06 – 

Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, 

se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, 

indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do 

mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o 

prazo estimado a recuperação laborativa? 14 – Se a incapacidade for 

considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, 

multiprofissional ou omniprofissional? 15 – Pode o(a) Sr(a). Perito(a) 

afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho? 16 – Caso 

a resposta ao quesito 14 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para 

cumprimento de programa de reabilitação profissional?

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023277-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CURRAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

SONIA FRASSETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INDEA/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 999610 Nr: 23285-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CÉSAR DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT, NADIA BLEMER CARVALHO - OAB:11595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Certifico que o recurso de apelação foi apresentado tempestivamente 

pela parte requerida. Que intimo a parte requerente para, querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1058546 Nr: 50281-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR DE OLIVEIRA SILVA, LUCIANO ANTONIO 

LUCAS, PAULO HENRIQUE DE ARAÚJO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE 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

 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

CÓDIGO: 1058546

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de liquidação de sentença contra o Estado de Mato 

Grosso.

Tendo em vista que a sentença possui parte ilíquida, e o acórdão do E. 

TJMT determinou que se fizesse liquidação por arbitramento (art. 509, I do 

CPC), DETERMINO que se translade a petição de fls. 307/312 formando 

autos apartados, deixando, contudo, uma cópia neste processo de origem.

Ainda, DETERMINO a intimação do requerido para se manifestar sobre 

petição de fls. 307/312, e, querendo, apresentar contestação em 30 

(trinta) dias, nos termos dos artigos 510 e 511 do NCPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de Agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 831470 Nr: 37147-03.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILA CILENE DA SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE GONÇALVES DA COSTA, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PÉCORA DE 

AMORIM - OAB:17695, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - 

PROC.EST

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, 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 a Requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 
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10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2º, §3º e §8º 

do art. 85 do CPC/2015, mantendo-os suspensos por força do art. 12 da 

Lei nº 1.06/50.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 327091 Nr: 304-15.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCINAINE LADY DIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUFRAZIA BENEDITA DE OLIVEIRA, 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 839983 Nr: 44431-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA LUZIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 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): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 713024 Nr: 7338-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIAS MONTEIRO DA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Procedimento Ordinário n.º 7338-36.2011.811.0041 – Cód. 713024

Requerente: Noemias Monteiro de Barros.

Requerido: Estado de Mato Grosso.

Vistos, etc.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ASSÉDIO MORAL ajuizada por NOEMIAS 

MONTEIRO DE BARROS em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

 1- Homologo a desistência requerida pela parte autora à fl. 95, para que 

produza seus efeitos legais (art. 200, parágrafo único, do CPC).

2- Julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, 

inciso VIII, do CPC.

3- Sem custas por ser beneficiário da justiça gratuita. Condeno a parte 

autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, observados os critérios 

contidos no art. 85, § 2º e § 4º, inciso III, do CPC. Suspendo a exigibilidade 

da obrigação, nos moldes previstos no art. 98, § 3º, do CPC.

4- Decisão isenta de reexame necessário. Em não havendo a interposição 

de recursos voluntários, após o trânsito em julgado, certifique-se, 

arquivando-se os autos com as baixas e providências de estilo.

 P.R.I.

Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1065592 Nr: 53457-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO MUNHOZ FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Certifico que retifico a certidão de 20/09/2017 do sistema Apolo, no que 

diz repesito a intimação da parte requerida para apresentar contrarrazões. 

Impulsiono os autos intimando a parte requerente para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 47/50, uma vez que foi 

interposto tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 942456 Nr: 56032-31.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEAN CARLOS FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:9732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS vindicados, para determinar que o 

Requerido reintegre o Requerente ao cargo que ocupava no Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como condeno o Requerido ao 

pagamento das verbas salariais pelo período que ficou afastado 

indevidamente, apurados em faze de liquidação de sentença, os quais 

deverão ser acrescidos de juros moratórios no percentual de caderneta 

de poupança, conforme a lei 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA 

desde a citação e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos temos do §2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante 

determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 800655 Nr: 7079-70.2013.811.0041

 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: BENEDITO CESAR ALVES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS 

SEGUNDO - OAB:2139680

 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 da Parte Autora
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 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 839557 Nr: 44071-30.2013.811.0041

 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): DORVAL PRATES SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. Isento de honorários, ante a 

não triangularização processual.Intimem-se e, após, não havendo recurso 

voluntário, remeta-se ao arquivo com todas as baixas. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 816271 Nr: 22718-31.2013.811.0041

 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): MAROCCO MARCHESIN E CIA LTDA, GIVANNI 

MOROCCO MARCHESIN, HUMBERTO COVEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, JULGO EXTINTA a 

ação sem resolução de mérito, por ausência superveniente de interesse 

processual, nos termos do art. 485, VI, CPC.Isento de custas. Condeno o 

Estado ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, art. 85 do CPC.Autorizo desde já o levantamento, pelo autor, dos 

valores depositados nestes autos, mediante a expedição de 

alvará.Intimem-se e, após, não havendo recurso voluntário, remeta-se ao 

arquivo com todas as baixas. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 17 de agosto de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 432331 Nr: 12194-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA DE FARIA OUTO, LUZIA DE LOURDES SILVA 

DIAS DE SOUZA, LUZIA ERMELINDA SANDOLI, LUZIA FARIAS 

RODRIGUES, LUZIA FERREIRA MENDES, LUZIA GONÇALVES DE 

ALMEIDA, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE 

MT - SINTEP, LUZIA MARRA DA SILVA LIMA, LUZIA PEREIRA DOS 

SANTOS, LUZIA QUEIROZ DOS SANTOS, LUZIA SCHELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 955491 Nr: 2834-45.2015.811.0041

 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: ESPOLIO DE WALDEMIRO MARQUES LEÃO, 

WALDELICE LEÃO MONTEIRO, MILTON FERREIRA LEÃO, ARY NOGUEIRA 

DE BARROS, HILDA LEÃO PEREIRA, MIRTES FERREIRA LEAO, MARIA DAS 

GRAÇAS MAYOLINO LEÃO, WALDETE LEAO GUEDES, MARCIA LEAO 

GIACOMETTI, CHRISSY LEAO GIACOMETTI, CLAUDIA LEAO GIACOMETTI, 

GRACIELE APARECIDA LEAO PEREIRA, EVALDO FERREIRA LEAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANALISTA DA COORDENADORIA DE 

APROVAÇÃO DE PROJETOS, SECRETARIO DA SMDU DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDO LEAL 

LAWALL - OAB:7.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls. 128, impulsiono os autos intimando as 

partes para requererem o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 914058 Nr: 39551-90.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR BELTRAMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÊLAINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - 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.Cuiabá/MT, 16 de Agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA 

SERORJUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023277-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CURRAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO OAB - MT22684/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INDEA/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1023277-92.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CURRAL 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME contra ato indigitado coator do 

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INDEA/MT, objetivando, liminarmente, seja determinado 

que o Impetrado se abstenha de impedir a expedição do Licenciamento 

para Comercialização de Produtos Veterinários para a Impetrante, 

simplesmente em razão da ausência de médico veterinário e de vínculo 

jurídico entre a Impetrante e o CRMV, expedindo-se a aludida licença. 

Aduz a Impetrante, em suma, que requereu dentro do prazo legal a 

renovação da licença anual para comercialização de produtos veterinários 

para o exercício de 2018 junto ao Impetrado, juntando a documentação 

exigida e recolhendo a taxa. Conta que o pedido foi indeferido com base 

na Lei nº 10.486/2016, regulamentada pelo Decreto nº 1.260/2017. Alega 

que a autoridade coatora não tem respeitado decisão judicial em processo 

movido pela Impetrante contra o Conselho de Medicina Veterinária de Mato 

Grosso – autos nº 2002.36.00.001688-9, cuja sentença transitada em 

julgado acolheu a pretensão para declarar a inexistência de 

obrigatoriedade da empresa se inscrever junto ao INDEA, bem como pagar 

as correlatas anuidades e contratar médico veterinário para atender em 
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seus estabelecimentos. Assevera que não possui vínculo com o 

CRMV/MT, haja vista não exercer atividades típicas de Medicina 

Veterinária, apenas comercialização de produtos agropecuários em geral, 

dentre os quais medicamentos veterinários. Ampara a sua pretensão à 

vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e decido. À vista da legislação que disciplina o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é 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. A comprovação dos fatos 

alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o Mandado de 

Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: 

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Conforme relatado, o presente remédio 

constitucional foi impetrado visando à concessão da Licença para 

Comercialização de Produtos Veterinários à Impetrante, 

independentemente da contratação de médico veterinário com anotação 

de responsabilidade técnica homologada pelo Conselho Regional de 

Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso – CRMV-MT. Em sede de 

análise perfunctória dos autos, entendo que não assiste razão à 

Impetrante. Isso porque, embora a empresa tenha obtido decisão judicial 

favorável no processo n. 2002.36.00.001688.9, transitado em julgado, o 

fato é que sobreveio lei nova, a Lei nº 10.486/2016, regulamentada pelo 

Decreto nº 1.260/2017, que dispõe em seu art. 41, §1º, I, o seguinte, in 

verbis: Art. 41 Compete obrigatoriamente ao estabelecimento comercial de 

produto de uso veterinário a obtenção de licença prévia expedida pelo 

INDEA/MT. § 1º São exigências para obtenção de licença prévia: I - médico 

veterinário com anotação de responsabilidade técnica homologada pelo 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso – 

CRMV-MT; (destaque nosso) Analisando o contrato social da Impetrante, 

vê-se que a mesma comercializa adubos, sementes, medicamentos, 

fungicidas, vermicidas, produtos para lavoura e pastagens, etc., assim 

sendo, entendo que a empresa comercializa produto de uso veterinário, 

daí porque deve obedecer à nova lei, supradita. Diante disso, não sendo 

verificada a ilegalidade ou o abuso no ato combatido, a não concessão da 

liminar é medida que se impõe. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. 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 Ministério Público. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de agosto 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026578-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO)

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1026578-47.2018.8.11.0041 

(PJE 5). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA, contra ato ilegal atribuído ao 

CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ visando o 

deferimento da medida liminar para a suspensão da exigibilidade do débito 

tributário constituído pelo Auto de Infração - NAI nº 41679/2014, mantido 

pelo Acórdão nº 128/2017 que manteve o no julgamento pela Segunda 

Turma do Conselho De Recursos Fiscais do Município de Cuiabá; Escuda a 

pretensão à vista dos requisitos da tutela cautelar: fumus boni iuris e 

periculum in mora . Após os autos me vieram cls. É o relatório. Passo a 

fundamentação. Decido. Primeiramente, cumpre destacar que o 

R e q u e r e n t e  a j u i z o u  M a n d a d o  d e  S e g u r a n ç a  n º 

1025488-04.2018.8.11.0041 que tramitou na 2ª Vara especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, em cujo mandamus há 

sentença sem resolução de mérito. Posteriormente, o requerente ajuizou 

novamente a demanda que fora distribuída perante este juízo sob o n° 

102657847.2018.8.11.0041, versando sobre o mesmo objeto da ação que 

tramitou perante a 2ª VESFP. Desta feita, entendo que não há motivos para 

que demanda permaneça perante este Juízo, haja vista que o feito fora 

distribuído primeiramente o Juízo da segunda Vara Esp. da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá/MT. Nesse sentido, tenho por oportuno 

trazer a baila o disposto no artigo 286 do CPC, senão vejamos: “Art. 286. 

Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - 

quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já 

ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de 

mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros 

autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - 

quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo 

prevento.” (destaquei) Ademais não é outro o posicionamento 

jurisprudencial: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR 

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. 

PRECEDENTE STF. POSTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO DE RITO 

ORDINÁRIO COM MESMO AUTOR E CAUSA DE PEDIR. DISTRIBUIÇÃO DA 

NOVA AÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ADEQUAÇÃO À NOVA REDAÇÃO DO 

ART. 253, INCISO II DO CPC. 1. O impetrante reiterou na ação ordinária o 

pedido formulado no mandado de segurança, que foi extinto com 

julgamento do mérito, mas por ausência de direito líquido e certo por falta 

de provas. Correto o juízo suscitado ao vislumbrar conexão da ação 

ordinária com mandado de segurança anteriormente impetrado, ao 

argumento de que, a despeito de a sentença mandamental haver 

encerrado o feito com resolução do mérito, não faz coisa julgada 

(Supremo Tribunal Federal, RE 67352). 2. A liminar do mandado de 

segurança havia sido indeferida. Hipótese na qual a livre distribuição fere 

o princípio do juiz natural, possibilitando ao autor que seu pedido seja 

conhecido por outro juízo, que não aquele que já lhe indeferira o pedido de 

liminar. 3. Incidência do artigo 253, II do CPC com as alterações procedidas 

pela Lei nº 11.280/2006. "A prática que a lei quer evitar é o sucessivo 

ajuizamento de ações iguais à procura de um juiz que defira a medida 
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liminar antes denegada." (Humberto Theodoro Júnior, in"As Novas 

Reformas do Código de Processo Civil", Editora Forense, Rio de Janeiro, 

2006, págs. 28/9). 4. A nova redação do dispositivo em questão visa à 

primazia do principio do juiz natural, que deve ser aquele que primeiro 

conheceu da pretensão autoral. 5. Conflito conhecido para declarar 

competente o Juízo 7ª Vara da Seção Judiciária da Bahia, o suscitante”. 

(TRF-1  -  CC:  8837  BA0008837 -93 .2011 .4 .01 .0000 ,Re l a t o r : 

DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de 

Julgamento: 03/05/2011, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: e-DJF1 

p.047 de 16/05/2011). Dessa maneira, diante de todo o exposto e 

considerando a incompetência deste Juízo, que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá 

Encaminhem-se os autos ao juízo competente. Intime-se. Cumpra-se, 

urgência. Cuiabá-MT, 17 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1008401-06.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: HENRIQUE VIRGINIO 

BRAGA 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 do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4939544). 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 às fls., 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 do autor – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

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 o autor, 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 do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir 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: 

1002224-26.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTES: NELSON MENDES 

TORRES 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 indeferido (ID: 517418). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que o autor não ingressou com 

a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência 

da demanda. Réplica ao ID:, afastando as alegações da defesa e 

ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos dos autores – vinculados a Secretaria de 

Estado de Gestão de Mato Grosso, conforme demonstrado pelos 

documentos acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 

11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos 

dos consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 
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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 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015028-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUDES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1015028-26.2016.8.11.0041. (PJE 5) REQUERENTE: NEUDES ALVES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente ao 

percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real 

em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados 

acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em resumo, que no 

plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 434/94; 

457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a qual 

criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade Real de 

Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de funções de 
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confiança e gratificadas dos servidores civis e militares seriam 

convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4327237). 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. 

Devidamente intimado, o requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

para impugnar a contestação. (ID: 7972601). 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 do autor – vinculado a Secretaria Municipal 

de Cuiabá, 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, 
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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 do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015867-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILZA BAZANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1015867-51.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: MARIA ILZA BAZANO 

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: 4370076). 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 
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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 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 262 de 559



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
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007431-16.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: IRACY AMALIA DE 

ARRUDA MARTINHO 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: 4316132). 

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. Devidamente intimada, a requerente deixou 

transcorrer in albis o prazo para impugnar a 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 
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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 Administração, conforme 

demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o advento do 

Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 

e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos 

em geral seriam convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - 

URV do último dia do mês de competência, independente da data do 

efetivo pagamento, fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal 

lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os critérios a serem observados para 

a referida conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e 

salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou 

determinado, quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério 

Público, que seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, 

posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o 

adotando para os funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei 

n. 8.880/94 não foi cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos 

servidores do Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram 

convertidos pelo equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, 

mas sim pelo equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve 

violação ao comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual 

expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o 

repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão dos 

vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do efetivo 

pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem dúvida 

acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a 

URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

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 
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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: 

1015941-08.2016.8.11.0041 (PJE5) REQUERENTE: MARIA DE FATIMA 

GAHYVA DOS SANTOS 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: 4370440). 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”. 
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Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (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. 
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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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014301-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ANTUNES DE ALMEIDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1014301-33.2017.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: MARIO ANTUNES DE 

ALMEIDA FILHO 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 do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8798048). 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 às fls., 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 do autor – 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. 
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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 o autor, 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 do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 
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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: 

1021860-41.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: ANA LUZIA DA 

CONCEIÇÃO PADILHA PINTO 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: 9134257). 

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 de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 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 – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 269 de 559



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
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1022823-83.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: NILTA FERREIRA DE 

ARAÚJO 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: 8775028). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica afastando as alegações da defesa e ratificando os termos da 

inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 271 de 559



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). No que tange ao pleito 

indenizatório concernente ao dano moral e material, penso que os pedidos 

– perda salarial e dano moral e material – resultam da mesma causa de 

pedir. Ademais, o pagamento a menor, neste caso, configura mero 

aborrecimento. 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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026206-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DHON LAINE TEODORO DA SILVA (REQUERIDO)

ENERGY CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1026206-98.2018.8.11.0041 

DIST.: 14/08/2018 19:19:04 DEPRECANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA 

COMARCA DE VERA - MT FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, etc... 

CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se respectivo Mandado, que 

deverá ser cumprido independente do pagamento da diligência, nos termos 

da decisão proferida em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de 

Justiça Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligencia no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 
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(Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os 

autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas homenagens. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 15 de agosto de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026206-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DHON LAINE TEODORO DA SILVA (REQUERIDO)

ENERGY CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1026206-98.2018.8.11.0041 

DIST.: 14/08/2018 19:19:04 DEPRECANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA 

COMARCA DE VERA - MT FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, etc... 

CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se respectivo Mandado, que 

deverá ser cumprido independente do pagamento da diligência, nos termos 

da decisão proferida em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de 

Justiça Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligencia no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os 

autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas homenagens. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 15 de agosto de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004158-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Proc. nº 1004158-19.2016.811.0041 – PJE Espécie: Embargos À Execução 

Fiscal Embargante: Banco do Brasil S.A Embargado: Estado de Mato 

Grosso Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se 

pretendem produzir outras provas, indicando em caso positivo, sua 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. 

Intimem-se e cumpra-se expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de dezembro de 2017 ADAIR JULIETA DA SILVA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500157-82.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 0500157-82.2015.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 5.523,12; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[MULTAS E 

DEMAIS SANÇÕES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO Parte Ré: EXECUTADO: TUT 

TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, LEDA ANTUNES 

GONCALVES, FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO, ALLAN KARDEC 

SANTOS, AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT 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. 

CUIABÁ , 17 de agosto de 2018. Atenciosamente, LEANDRO CEZAR REY 

LEITAO DE FIGUEIREDO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AV. DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: 

(65) 36486733

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009431-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANDRAUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1009431-42.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/03/2017 09:58:20 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: EDUARDO ANDRAUS CPF Nº 

064.762.879-15 CDA's Nºs 1028851 e 849343 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.2.34.011.0803.004 VALOR DA CAUSA R$ 2.673,14 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pelas 

CDA's descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU's do imóvel 

de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.2.34.011.0803.004. Foi determinada a 

citação do Executado, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos 

autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do 

presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos 

cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo 

recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 349412” - Contribuinte 209606 

- EDUARDO ANDRAUS". Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos 

autos comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o 

acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta 

homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção 

do processo, declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo 

esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, 

inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da 

extinção de execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM 

INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO 

DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios 

recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços 

Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado 

pelo Juízo a título de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a 

obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso 

assumido no acordo extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, 

Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, 

inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o 

pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que 

a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o 

Executado no pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 
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nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 15 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009431-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANDRAUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1009431-42.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/03/2017 09:58:20 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: EDUARDO ANDRAUS CPF Nº 

064.762.879-15 CDA's Nºs 1028851 e 849343 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.2.34.011.0803.004 VALOR DA CAUSA R$ 2.673,14 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pelas 

CDA's descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU's do imóvel 

de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.2.34.011.0803.004. Foi determinada a 

citação do Executado, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos 

autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do 

presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos 

cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo 

recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 349412” - Contribuinte 209606 

- EDUARDO ANDRAUS". Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos 

autos comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o 

acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta 

homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção 

do processo, declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo 

esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, 

inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da 

extinção de execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM 

INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO 

DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios 

recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços 

Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado 

pelo Juízo a título de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a 

obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso 

assumido no acordo extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, 

Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, 

inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o 

pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que 

a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o 

Executado no pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 15 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.
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ADEMAR MESQUITA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010941-90.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/04/2017 16:45:11 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ADEMAR MESQUITA DE ARRUDA 

CPF Nº NÃO INFORMADO CDA's Nºs 1139614; 1005755 e 1365006. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.9.43.080.0236.001 VALOR DA CAUSA R$ 

2.706,38 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação do Executado, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 352477 - Contribuinte 23192 - ADEMAR MESQUITA DE 

ARRUDA". Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 
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extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 15 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010941-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR MESQUITA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010941-90.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/04/2017 16:45:11 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ADEMAR MESQUITA DE ARRUDA 

CPF Nº NÃO INFORMADO CDA's Nºs 1139614; 1005755 e 1365006. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.9.43.080.0236.001 VALOR DA CAUSA R$ 

2.706,38 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação do Executado, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 352477 - Contribuinte 23192 - ADEMAR MESQUITA DE 

ARRUDA". Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 15 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 
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pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014091-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO MARECHAL RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1014091-79.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/05/2017 10:03:19 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CONDOMINIO EDIFÍCIO MARECHAL 

RONDON CNPJ Nº 33.710.815/0001-13 CDA's Nºs 1048935; 1133615; 

1330615 e 1462007. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.533.043.0559.069 VALOR 

DA CAUSA R$ 3.358,34 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pelas CDA's descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação do 

Executado, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do 

CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 346195 - Contribuinte 337415 - 

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARECHAL RONDON". Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Condomínio Executado 

no pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Condomínio Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o 

Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 

88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a devida 

inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo Condomínio Executado, com 

as baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 15 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. 

A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; 

... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014091-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO MARECHAL RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1014091-79.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/05/2017 10:03:19 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CONDOMINIO EDIFÍCIO MARECHAL 

RONDON CNPJ Nº 33.710.815/0001-13 CDA's Nºs 1048935; 1133615; 

1330615 e 1462007. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.533.043.0559.069 VALOR 

DA CAUSA R$ 3.358,34 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pelas CDA's descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação do 

Executado, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do 

CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 346195 - Contribuinte 337415 - 

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARECHAL RONDON". Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 
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julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Condomínio Executado 

no pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Condomínio Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o 

Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 

88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a devida 

inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo Condomínio Executado, com 

as baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 15 de agosto de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. 

A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; 

... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001322-39.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/01/2017 10:16:02 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOÃO BATISTA CESAR DE 

OLIVEIRA CPF Nº 093.596.641-20 CDA Nº 1413227. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 33416 VALOR DA CAUSA R$ 5.849,53 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela 

CDA descrita na inicial, referente ao não pagamento de ISSQN. Foi 

determinada a citação do Executado, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

342494 - Contribuinte 312290 - JOÃO BATISTA CÉSAR DE OLIVEIRA". Eis 

o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela 

quitação do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso 

Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 15 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/01/2017 10:16:02 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOÃO BATISTA CESAR DE 

OLIVEIRA CPF Nº 093.596.641-20 CDA Nº 1413227. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 33416 VALOR DA CAUSA R$ 5.849,53 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela 

CDA descrita na inicial, referente ao não pagamento de ISSQN. Foi 

determinada a citação do Executado, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 277 de 559



exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

342494 - Contribuinte 312290 - JOÃO BATISTA CÉSAR DE OLIVEIRA". Eis 

o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela 

quitação do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso 

Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 15 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008182-56.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/03/2017 13:31:31 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CELIO NOGUEIRA CUNHA CPF Nº 

079.495.961-04 CDA's Nºs 825899 e 1286154. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.6.22.053.0788.001 VALOR DA CAUSA R$ 5.199,23 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pelas 

CDA's descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU's. Foi 

determinada a citação do Executado, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

338275” - Contribuinte 313516 - CELIO NOGUEIRA CUNHA. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do 

crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as 

Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública 

Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, 

extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do 

mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 

925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação 

do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 15 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 
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honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008182-56.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/03/2017 13:31:31 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CELIO NOGUEIRA CUNHA CPF Nº 

079.495.961-04 CDA's Nºs 825899 e 1286154. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.6.22.053.0788.001 VALOR DA CAUSA R$ 5.199,23 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pelas 

CDA's descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU's. Foi 

determinada a citação do Executado, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

338275” - Contribuinte 313516 - CELIO NOGUEIRA CUNHA. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do 

crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as 

Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública 

Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, 

extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do 

mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 

925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação 

do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 15 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008165-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AKIKO OSSOTANI MATANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008165-20.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/03/2017 13:30:44 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: AKIKO OSSOTANI MATANA CPF Nº 

544.560.961-87 CDA's Nºs 1224555; 1069412 e 1313788. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 04.4.31.006.0293.001 VALOR DA CAUSA R$ 21.944,88 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação da Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO EXTRATO DO CONTRIBUINTE” - Contribuinte 370440 - 

KASSIO RODRIGO CATENA. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo 

nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o 

acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta 

homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção 

do processo, declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo 

esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, 

inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da 

extinção de execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM 

INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO 

DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios 

recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços 

Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado 

pelo Juízo a título de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a 

obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso 

assumido no acordo extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, 

Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, 

inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o 

pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 
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FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que 

a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a 

Executada no pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 15 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008165-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AKIKO OSSOTANI MATANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008165-20.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/03/2017 13:30:44 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: AKIKO OSSOTANI MATANA CPF Nº 

544.560.961-87 CDA's Nºs 1224555; 1069412 e 1313788. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 04.4.31.006.0293.001 VALOR DA CAUSA R$ 21.944,88 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação da Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO EXTRATO DO CONTRIBUINTE” - Contribuinte 370440 - 

KASSIO RODRIGO CATENA. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo 

nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o 

acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta 

homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção 

do processo, declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo 

esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, 

inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da 

extinção de execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM 

INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO 

DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios 

recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços 

Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado 

pelo Juízo a título de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a 

obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso 

assumido no acordo extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, 

Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, 

inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o 

pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que 

a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a 

Executada no pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 15 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0504511-53.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEPH JAOUDATH HARAOUI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0504511-53.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/02/2016 15:12:17 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: JOSEPH JAOUDATH HARAOUI CPF Nº 

002.152.441-68 CDA's Nºs 1221578; 750694; 1053175 e 892119. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.14.038.0269.001 VALOR DA CAUSA R$ 

2.659,29 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação do Executado, 
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interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 338423 - Contribuinte 351279 - EDMILSON VASCONCELOS 

DE MORAES". Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 15 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0504511-53.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEPH JAOUDATH HARAOUI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0504511-53.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/02/2016 15:12:17 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: JOSEPH JAOUDATH HARAOUI CPF Nº 

002.152.441-68 CDA's Nºs 1221578; 750694; 1053175 e 892119. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.14.038.0269.001 VALOR DA CAUSA R$ 

2.659,29 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação do Executado, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 338423 - Contribuinte 351279 - EDMILSON VASCONCELOS 

DE MORAES". Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 15 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 
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só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004834-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA JOSEPH NEHME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004834-64.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/04/2016 13:56:44 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: CLAUDIA JOSEPH NEHME CPF Nº 

411.488.001-15 CDA's Nºs 1057052 e 876406. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.2.45.042.0161.001 VALOR DA CAUSA R$ 4.794,81 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pelas 

CDA's descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU's. Foi 

determinada a citação da Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

320534 - Contribuinte 337687 - CLAUDIA JOSEPH NEHME". Eis o relato 

necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do 

crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as 

Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública 

Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, 

extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do 

mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 

925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação 

do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 15 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004834-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA JOSEPH NEHME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004834-64.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/04/2016 13:56:44 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: CLAUDIA JOSEPH NEHME CPF Nº 

411.488.001-15 CDA's Nºs 1057052 e 876406. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.2.45.042.0161.001 VALOR DA CAUSA R$ 4.794,81 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pelas 

CDA's descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU's. Foi 

determinada a citação da Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

320534 - Contribuinte 337687 - CLAUDIA JOSEPH NEHME". Eis o relato 

necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do 

crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as 

Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública 

Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, 

extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do 

mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 

925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação 

do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 
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924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 15 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003975-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA COSTA ELLER MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003975-48.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2016 13:22:44 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: PRISCILA COSTA ELLER MONTEIRO CPF 

Nº 706.097.561-68 CDA Nº 878384. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.5.15.046.0362.061. VALOR DA CAUSA R$ 4.945,07 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela 

CDA descrita na inicial, referente ao não pagamento de IPTU. Foi 

determinada a citação da Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

337299” - Contribuinte 15603 - ESPÓLIO DE CACILIO TORRES DE 

AZEVEDO". Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 15 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003975-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA COSTA ELLER MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003975-48.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2016 13:22:44 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: PRISCILA COSTA ELLER MONTEIRO CPF 

Nº 706.097.561-68 CDA Nº 878384. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.5.15.046.0362.061. VALOR DA CAUSA R$ 4.945,07 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 
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CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela 

CDA descrita na inicial, referente ao não pagamento de IPTU. Foi 

determinada a citação da Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

337299” - Contribuinte 15603 - ESPÓLIO DE CACILIO TORRES DE 

AZEVEDO". Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 15 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013466-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CORREA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013466-45.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/05/2017 10:28:15 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO/A: ANTONIO CORREA RIBEIRO CPF 

Nº 007.340.201-04 CDA's Nºs 1147650; 1040911 e 1271929. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.5.21.025.0190.002 VALOR DA CAUSA R$ 3.265,19 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação do Executado, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 344519 - Contribuinte 28142 - ANTONIO CORREA 

RIBEIRO". Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 16 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 
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tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013466-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CORREA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013466-45.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/05/2017 10:28:15 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO/A: ANTONIO CORREA RIBEIRO CPF 

Nº 007.340.201-04 CDA's Nºs 1147650; 1040911 e 1271929. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.5.21.025.0190.002 VALOR DA CAUSA R$ 3.265,19 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação do Executado, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 344519 - Contribuinte 28142 - ANTONIO CORREA 

RIBEIRO". Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 16 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012814-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOBO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012814-28.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/04/2017 16:30:42 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO/A: JOSE LOBO DOS SANTOS CPF 

Nº 047.936.761-20 CDA's Nºs 1125728; 1018044 e 1255658. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.5.11.004.0025.001 VALOR DA CAUSA R$ 9.247,14 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação do Executado, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 349051 - Contribuinte 347937 - JOSÉ LOBO DOS 

SANTOS". Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 
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PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 16 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.
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SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação do Executado, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 349051 - Contribuinte 347937 - JOSÉ LOBO DOS 

SANTOS". Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 16 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.
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CPF Nº 061.792.239-04 CDA's Nºs 1129891 e 1006926. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.5.14.042.0310.001 VALOR DA CAUSA R$ 2.711,03 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação do Executado, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 352895” - Contribuinte 26047 - FRANCISCO RODRIGUES 

FILHO. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante 

do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial 

firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da 

Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 16 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.
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CPF Nº 061.792.239-04 CDA's Nºs 1129891 e 1006926. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.5.14.042.0310.001 VALOR DA CAUSA R$ 2.711,03 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação do Executado, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 352895” - Contribuinte 26047 - FRANCISCO RODRIGUES 

FILHO. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante 

do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial 

firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da 

Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 
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CUMPRA-SE. Cuiabá, 16 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011487-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILAINE DIAS REIS SELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011487-82.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/07/2016 15:54:42 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: LUCILAINE DIAS REIS SELA CPF Nº 

631.404.971-72 CDA's Nºs 1131412; 1000328; 920753 e 1304810. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.24.057.0073.003 VALOR DA CAUSA R$ 

2.390,03 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação da Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 337710 - Contribuinte 362646 - LUCILAINE DIAS REIS 

SELA". Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante 

do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial 

firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da 

Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 16 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011487-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILAINE DIAS REIS SELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011487-82.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/07/2016 15:54:42 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: LUCILAINE DIAS REIS SELA CPF Nº 

631.404.971-72 CDA's Nºs 1131412; 1000328; 920753 e 1304810. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.24.057.0073.003 VALOR DA CAUSA R$ 

2.390,03 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação da Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 337710 - Contribuinte 362646 - LUCILAINE DIAS REIS 

SELA". Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante 

do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial 

firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da 

Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 
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custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 16 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017536-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017536-08.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/06/2017 15:04:54 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: ARACRUZ CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP CNPJ Nº 

01.300.912/0001-41 CDA's Nºs 1221737; 1079701 e 1289858. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.6.23.055.0015.001 VALOR DA CAUSA R$ 4.380,36 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação da Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 339131 - Contribuinte 734988667 - OPUS PONTAL 

AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - valor total recebido R$ 

8.890,30", inclusive contendo as CDA's 420494; 562842; 796349; 878907; 

e 1576124, não incluídas na exordial. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Procuradoria Fiscal do Município Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 16 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017536-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017536-08.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/06/2017 15:04:54 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: ARACRUZ CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP CNPJ Nº 

01.300.912/0001-41 CDA's Nºs 1221737; 1079701 e 1289858. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.6.23.055.0015.001 VALOR DA CAUSA R$ 4.380,36 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação da Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 339131 - Contribuinte 734988667 - OPUS PONTAL 

AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - valor total recebido R$ 

8.890,30", inclusive contendo as CDA's 420494; 562842; 796349; 878907; 

e 1576124, não incluídas na exordial. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Procuradoria Fiscal do Município Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 16 de agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26264 Nr: 905-48.2015.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREZA GONÇALVES SILVA, FRANCISCO 

LIMA DE FRANÇA, SANDRA MARIA DE P. FRANÇA, GENI GOMES DOS 

SANTOS, ELENICE ARAUJO DE SOUZA, NAYARA CRISTINA DA SILVA, 

EDINALVA RAMOS FERREIRA VIEIRA, AMARILDO MEDEIROS DE SOUZA, 

MARLI SOUZA DE OLIVEIRA SILVA, SANDRA BENEDITA RODRIGUES, 

ISABELA PEREIRA DOS SANTOS, EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA, 

ADEMILSON PASCOAL DE JESUS, ADRIELE VIEIRA DA SILVA, GISLANDIA 

FERREIRA FERNANDES, WANDERSON GARCIA DA SILVA, MARCIO 

RODRIGUES DE MORAES, DEBORA LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Cavalvcanti 

Albuquerque - Procuradora do Município - OAB:7892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Patricio Elias - 

OAB:8.231

 Vistos.Dessa forma, considerando que a ação de Código n. 37274 é mais 

abrangente, bem como que foi proposta posteriormente, determino a 

reunião dos autos da ação civil pública de Código n. 37274 ao presente 

feito, nos termos dos supracitados artigos.Ademais, tendo em vista que a 

ação continente (Código n. 37274) não possui pedido liminar, bem como 

que nesta ação já houve o deferimento da liminar (fls. 101/102), determino 

a expedição de novo mandado de desocupação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Para o caso de descumprimento da liminar, o Município poderá, 

usando de seu poder de polícia, de forma moderada e dentro da estrita 

necessidade, providenciar o necessário para a desocupação e demolição 

das edificações realizadas, resguardando a integridade física dos 

requeridos e de outras pessoas que estejam com ele, sob pena de 

responder por atos que excedam esta ordem.Em seguida, considerando a 

contestação apresentada (fls. 90/95), intime-se a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo legal.Com ou sem 

impugnação, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento.Após, dê-se vista ao Ministério 

Público para manifestação.Cumpra-se.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 105367 Nr: 9522-98.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ DOS SANTOS BARTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVESTRE RODRIGUES 

SEVERIANO DE LIMA - OAB:19593
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 Vistos, etc.

1. Trata-se de processo por meio do qual se executa a pena de 03 anos e 

06 meses de reclusão, conforme consta da guia de fls. 03/04.

2. Às fls. 49 o Ministério Público pugnou pela extinção do processo em 

razão da prescrição da pretensão executória.

3. É o necessário. Decido.

4. Conforme consta dos autos, o recuperando foi condenado à pena 

inferior a 04 anos de reclusão, mas não deu início ao cumprimento de sua 

reprimenda.

5. Com efeito, tendo em vista que o trânsito em julgado para a acusação 

ocorreu em outubro de 2006 (fl. 24) e que não houve nenhum marco 

interruptivo descrito em lei, ocorreu a perda da pretensão executória, 

porquanto já decorrido o prazo prescricional de 08 anos previsto no art. 

109, IV, do Código Penal.

6. Diante disso, com fundamento nos arts. 107, IV, c/c 109, IV, ambos do 

Código Penal, declaro extinta a punibilidade de André Luiz dos Santos 

Barth.

7. Por conseguinte, revogo a decisão que decretou a prisão do apenado, 

devendo a secretaria proceder ao recolhimento do mandado de prisão 

contra ele expedido bem como realizar as baixas nos sistemas 

correspondentes.

8. Após as comunicações de praxe, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

9. Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 421926 Nr: 27518-31.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SABRINA LIMA DERKOSKI - 

OAB:18337/MT

 Diante da informação prestada pela defesa às fls. 161/165 de que a 

recuperanda encontra-se residindo e estudando na comarca de Tangará 

da Serra/MT e diante da manifestação favorável do Ministério Público às 

fls. 166/167, declino de competência e determino, por consequência, o 

encaminhamento dos autos àquela Comarca, com a máxima urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 97056 Nr: 5419-14.2008.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Vistos, etc.1.A defesa formulou pedido de remição pelo trabalho baseado 

no atestado de f. 861, mas o Ministério Público, consubstanciado nas 

disposições do art. 129 da LEP, manifestou-se contrariamente ao pedido 

por entender que, além do referido atestado, devem ser juntadas aos 

autos as folhas de frequência e/ou folha-ponto para comprovar as 

atividades desenvolvidas.2.Pois bem, analisando detidamente a 

controvérsia estabelecida nos autos, verifico data máxima vênia não 

assistir razão ao Ministério Público acerca da necessidade de juntada das 

folhas de frequência ou folha-ponto referente aos dias trabalhados pelo 

recuperando, uma vez que não há essa exigência na LEP, malgrado à 

interpretação ampliativa das do cálculo de pena de f. 836 para nele 

constar um inteiro nas linhas 01, 02 e 03 relativas às condenações 

referentes às guias de execução penal de fls. 03, 146 e 660, pois o 

benefício não será novamente concedido ao reeducando em relação a tais 

reprimendas.13.Por fim, determino seja elaborado, com urgência, cálculo 

de pena atualizado, devendo ser considerados 82 dias remidos nesta e na 

decisão de f. 843 e a alteração das frações, para um inteiro, decorrente 

da revogação do livramento condicional.14.Considerando a remição de 82 

dias de pena, constato que já foi implementado o requisito objetivo para a 

progressão para o regime semiaberto em 05.08.18, motivo pelo qual 

designo audiência admonitória para 19.09.18, às 14 horas.15.Requisite-se. 

Intime-se.16.Oficie-se ao diretor da PCE, solicitando o envio do atestado de 

comportamento carcerário e laudo de exame psicossocial do recuperando, 

no prazo de 05 dias.17.Após, intime-se a defesa e, em seguida, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca do 

preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do recuperando, para 

efeito de progressão regimental (art. 112, LEP c/c art. 1698, § 2º, CNGC), 

e cálculo de liquidação de pena (artigo 5º, § 1º, da Resolução n.º 113/10 

do CNJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 314876 Nr: 13811-35.2011.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA DOS SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Inicialmente, a fim de dar o correto prosseguimento da pena a ser 

executada e, diante das 03 guias juntadas aos autos, tratando-se de 

processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o 

concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento 

no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas a 

recuperanda, as quais totalizam 17 anos, 10 meses e 01 dia de reclusão .

2. Ademais, analisando os elementos supra e em consonância a decisão 

de fls. 320/321, verifica-se que até a data (07.03.2016) da juntada da 

última guia (fl. 171) a apenada cumpriu 05 anos, 05 meses e 08 dias de 

sua pena, restando-lhe, portanto, 12 anos, 04 meses e 23 dias de 

reclusão, motivo pelo qual, nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2º, 

“a”, do Código Penal, fixo o regime fechado para o cumprimento da 

reprimenda.

3. Fixo o dia 10.08.2018 (última prisão) como data-base para a concessão 

de eventuais benefícios.

4. Oficie-se ao juízo da 13ª Vara Criminal desta Comarca, solicitando a 

urgente remessa da guia de execução penal definitiva da reeducanda 

Poliana dos Santos Lopes, referente aos autos da ação penal n. 

15667-68.2010.811.0042 (cód. 168374).

5. Com a juntada da guia definitiva, elabore-se cálculo de pena atualizado, 

utilizando-se, para tanto, os apontamentos acima mencionados.

6. Observe-se no quando da elaboração do cálculo que a pena constante 

da guia 2 (fl. 71/72) é de crime cujo privilégio foi reconhecido, de modo que 

inaplicável a hediondez, de que modo que deve ser aplicada a fração 

correspondente a crimes comuns.

7. Sem prejuízo, em vista à determinação constante do item 2 da decisão 

de fl. 321, determino seja a penitente intimada para informar o endereço 

em que seus filhos se encontram. Após, determino que a equipe 

multidisciplinar deste Juízo proceda visita in loco à residência, a fim de 

averiguar as condições de vida, moradia e família das crianças.

8. Cumpridas as determinações supra, dê-se vista às partes, com 

posterior conclusão.

9. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 400595 Nr: 4802-10.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVERLON RODRIGUES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:20878/O

 Autos nº 4802-10.2015.811.0042

Código 400595

Vistos etc.

Revelam os autos que o recuperando Heverlon Rodrigues Campos cumpre 

pena no regime fechado.

É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença 

imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua 

harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da 

Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, 

inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de 

configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, 
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também, um direito. Vejamos:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 

semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de 

execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 

(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - 

atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou 

superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 

3 (três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. (Incluído pela Lei nº 

12.433, de 2011)

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão 

ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a 

distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais 

competentes dos cursos frequentados. (Redação dada pela Lei nº 12.433, 

de 2011)

§ 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de 

trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. 

(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou 

nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.(Incluído pela Lei nº 

12.433, de 2011)

§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 

1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou 

superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão 

competente do sistema de educação.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o 

que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso 

de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de 

execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no 

inciso I do § 1o deste artigo.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério 

Público e a defesa.”

In casu, o recuperando fez prova de que laborou 233 (duzentos e trinte e 

três) dias inéditos, no período de Setembro/2017 a Maio/2018, o que lhe dá 

o direito a remição de 77 (setenta e sete) dias, conforme folha de 

frequência de fls. 235.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o apenado fará 

jus a 01 (um) dias de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, 

alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 77 (setenta e sete) dias de pena da 

recuperanda Heverlon Rodrigues Campos, em face das 233 (duzentos e 

trinte e três) dias trabalhados.

Atualize-se o cálculo de pena.

Após, conclusos para homologação.

Expeça-se o necessário.

Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.

Cumpra-se.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 09 de Agosto de 2018.

GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 58838 Nr: 8012-55.2004.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ADRIANO SANTANA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDE CI BARBOSA DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:8.488

 Vistos, etc.

Atento a petição formulada pela defesa à fl. 700, bem como pela juntada 

dos documentos de fls. 701/707, determino seja elaborado o cálculo de 

pena.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e a defesa.

Cumprida a determinação supra, venham-me os autos para ulteriores 

deliberações.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 455079 Nr: 32347-21.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE SOUZA PATRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Vistos, etc.

De início, cumpra-se a decisão de fls. 77.

Ante a manifestação de vontade do recuperando GUSTAVO DE SOUZA 

PATRÍCIO em participar de frente de trabalho intramuros, oficie-se à 

unidade penitenciária, solicitando a possibilidade de atendimento do 

pedido.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 84601 Nr: 5097-62.2006.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BENEDITO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GRANJA DE SOUZA - 

OAB:12.343

 Vistos etc.

Retique-se o cálculo conforme requerido.

Após, abra-se vista ao MP e à Defesa.

Às URGENTES providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 518016 Nr: 10235-87.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON VENICIUS DOS SANTOS 

FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

Prazo:13/09/2018

Intimando:Réu(s): Wellinton Venicius dos Santos Fonseca, Cpf: 

02390228151, Rg: 23228237 SSP MT Filiação: Deolindo Leopoldino 

Fonseca e Marcia dos Santos, data de nascimento: 25/04/1991, 

brasileiro(a), natural de Arenápolis-MT, convivente, vendedor, Endereço: 

Rua Dr. Paraná, Qd. 06, Casa 22-Cristo Rei, Bairro: Cohab Dom Orlando 

Chaves, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:Audiência Admonitória para o dia 13/09/2018 ás 14h30min

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc.

Designo audiência admonitória para o dia 13/09/2018, ás 14h30min.

Intima-se via edital, sob pena de conversão da reprimenda imposta.

Ás providências.

Cuiabá, 10 agosto de 2018

Nome do Servidor (digitador):Thalita Golin

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 79512 Nr: 561-08.2006.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA MARIA DE ALENCAR 

LOPES - OAB:8.168/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de Luciano Vieira de Souza, na qual 

cumpre a pena unificada de 26 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão.
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2. Cálculo de pena à fl. 567, no qual consta que o recuperando atingirá o 

requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto no dia 

24.11.2018.

4. À fl. 569 o cálculo de pena foi homologado.

5. O Atestado de conduta carcerária juntado à fl. 574 informa que o 

recuperando mantém BOM comportamento perante seus colegas de 

cárcere e BOA disciplina com os funcionários do Centro de 

Ressocialização.

6. É o relato. Decido.

7. Sem delongas, tendo em vista que o recuperando atingirá o requisito 

objetivo para progressão ao regime semiaberto no dia 24.11.2018, 

determino seja oficiado à direção da unidade prisional requisitando a 

elaboração do estudo psicossocial do penitente.

8. Cumprida a determinação supra e aportada as informações, dê-se ao 

Ministério Público para fins de manifestação quanto a progressão de 

regime.

9. Após, tornem os autos conclusos.

10. Sem prejuízo, diante da data apontada no cálculo de fl. 567 para a 

progressão de regime, designo audiência para 28.11.2018, às 14h00min

11. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 534708 Nr: 26420-06.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ALTAMIR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5928

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. THIAGO DE ABREU FERREIRA OAB/MT 5.928

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

27/09/2018, ÀS 15:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 133453 Nr: 763-77.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MOREIA DE 

ARAUJO - OAB:125419, MARCELO CARLOS DA SILVA - 

OAB:222932/SP, PAULA FREITAS DA SILVA - OAB:302157

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. MARCELO CARLOS DA SILVA OAB/SP 222.932

DR. EDUARDO MOREIA DE ARAUJO OAB/SP 125419

DRA. PAULA FREITAS DA SILVA OAB/SP 302.157

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

5/10/2018, ÀS 15:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 534360 Nr: 26092-76.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15495-B

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB/MT 15.495-B

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

26/09/2018, ÀS 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.: 301931 Nr: 19109-42.2010.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR. RAFAEL MORAIS DALTRO - OAB/MT 12.132

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar quanto aos R Despacho de fls. 569/572, 

proferido nos autos da ação penal acima mencionada, conforme abaixo 

transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. WELEN FERNANDA JUSTO, MARIANA DE 

FREITAS PINHAL e CARLOS EDUARDO GOMES DANTAS, por intermédio 

do mesmo advogado, às folhas 518/519, 526/527 e 536/537, requereram, 

respectivamente, as restituições dos valores apreendidos nos autos. A 

primeira requerente alegou que repassou ao indiciado Fortunato a quantia 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo pagamento do gabarito da prova, 

sendo que, inclusive, tal valor foi depositado na conta do mencionado 

investigado. Aduz, por fim, que indiscutivelmente, o numerário é de sua 

propriedade, visto que o indiciado Fortunado discriminou o valor exato que 

recebeu da requerente (fls.518/519). Outrossim, a segunda peticionante 

aduziu que realizou o pagamento de R$ 8.500,00 ( oito mil e quinhentos 

reais) ao senhor Fortunato, não sabendo porque o referido indiciado 

declarou ter recebido valor menor, razão pela qual requereu, também, no 

pedido em questão, uma nova oitiva do senhor Fortunado Simões para que 

esclareça a diferença dos valores, haja vista que não possui outros meios 

de provar o alegado. Sustentou, ainda, que inobstante existir discussão 

sobre o valor excedente, não há contradição com relação ao valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), que se encontra apreendido nos autos. Já o 

terceiro requerente argumentou que é proprietário da quantia de R$ 

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), apreendida em poder do indiciado 

Fortunado Simões, uma vez que este confirmou que recebeu tal valor. 

Instado, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento dos pedidos de 

restituição, bem como requereu, com fundamento nos artigos 118 e 120 § 

4º, do CPP, o perdimento dos valores apreendidos em favor do tesouro 

nacional. É a síntese do necessário. DECIDO. Por primeiro, registro que os 

valores apreendidos não podem ser objeto de perdimento em favor do 

tesouro nacional, por não ter sido comprovada a proveniência ilícita dos 

mesmos, haja vista que o Inquérito Policial foi arquivado em razão das 

condutas praticadas pelos os investigados não constituírem crime. Assim, 

não havendo sequer denúncia e tampouco sentença penal condenatória, 

não há que se cogitar em perdimento de bens em favor do tesouro 

nacional, consoante pugnou o Ministério Público. Pelo mesmo motivo e por 

uma razão lógica, a manutenção da apreensão dos valores postulados 

não mais interessa à jurisdição criminal. Todavia, impossível é a restituição 
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dos valores apreendidos, porquanto não haver prova plena da 

propriedade dos numerários e existirem dúvidas sobre tal questão. 

Deveras, pelos elementos de informação constantes no presente feito não 

há como comprovar a propriedade dos valores e averiguar a quantia exata 

supostamente pertencente a cada requerente. Aliás, a requerente 

MARIANA DE FREITAS, em sua petição, informou haver uma discussão 

sobre a quantia exata pertencente a ela, haja vista que o então 

investigado Fortunato asseverou, durante o Inquérito Policial, que teria 

recebido a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ao passo que a referida 

querente afirma que repassou a este o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e 

quinhentos reais). Portanto, inexistindo prova inequívoca com relação à 

propriedade dos valores apreendidos e havendo divergência sobre a 

quantia exata pertencente a cada requerente, a única solução ao presente 

caso é que tal controvérsia seja remetida ao Juízo Cível, nos termos do § 

4º do artigo 120 do CPP, onde os requerentes e demais interessados 

poderão provar que os valores lhe pertencem. Conforme inteligência do § 

4º, do artigo 120 do Código de Processo Penal, em caso de dúvida sobre 

quem seja o verdadeiro dono da coisa apreendida, o juiz remeterá as 

partes para o juízo cível. Em abono ao exposto, trago a colação o seguinte 

julgado: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. 

DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DOS OBJETOS. QUESTÃO A SER 

DIRIMIDA PELO JUÍZO CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 120, § 4º, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

"Incertas a origem e a identidade do proprietário dos valores apreendidos 

em autos de ação penal, afigura-se temerária a afirmação de que a 

apelante ostenta direito à restituição, recomendando a prudência o 

encaminhamento dos interessados ao juízo cível para a respectiva 

determinação, à luz do estatuído no § 4º do art. 120, do Código de 

Processo Penal". (TJSC - Apelação Criminal n. 2005.014186-8, de Itajaí, 

Rel. Des. Sérgio Paladino, j. em 19/07/2005). Com essas considerações, 

INDEFIRO os pedidos de restituição formulados pelos requerentes WELEN 

FERNANDA JUSTO, MARIANA DE FREITAS PINHAL e CARLOS EDUARDO 

GOMES DANTAS, bem como, INDEFIRO o pedido de perdimento de bens 

formulado pelo Ministério Público. Por outro lado, DETERMINO que sejam os 

pedidos de restituição autuados em incidente próprio, com cópias da 

presente decisão e demais documentos correlatos, e, após, seja o 

incidente de restituição REMETIDO AO JUÍZO CÍVEL, com fulcro no § 4º do 

artigo 120 do CPP, onde os requerentes e demais interessados poderão 

provar que os valores lhe pertencem. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 319747 Nr: 19417-44.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÊNIO PAULO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, ediney domingues 

barros - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DRA REJANE BELUSSI MIRANDA OAB/MT 7.410

DR. EDINEY DOMINGUES BARROS OAB/MT14282

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.: 484680 Nr: 24364-34.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MARIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. BENEDITO DA SILVA BRITO OAB/MT 3.822

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para apresentar as razoes de apelacao no prazo legal, 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.: 415945 Nr: 21037-52.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DRA. LEIDINEIA KATIA BOSI OAB/MT 14.981

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

30/08/2018, ÀS 14:40 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.: 135927 Nr: 3061-42.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DRA. NADESKA CALMON FREITAS OAB/MT 11548

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 16:00 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 338912 Nr: 20235-59.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA JUNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para condenar JOSÉ 

FERREIRA JÚNIOR, qualificado nos autos em exame, pela prática do delito 

descrito no art. 157, § 2º, incisos I e II, c.c. art. 65, III, alínea “d”, todos do 

Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 525921 Nr: 17865-97.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BISPO DOS SANTOS JUNIOR, VITOR 

HUGO QUEIROZ DA SILVA, LEANDRO PIASECKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 Em análise à resposta à acusação apresentada em favor do acusada 

VITOR HUGO QUEIROZ DA SILVA às fls. 179/183, constato que 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, além do fato da defesa apresentar questões 

de mérito, as quais serão apreciadas no decorrer da instrução 

processual, pelo que REJEITO as preliminares arguidas e determino o 

prosseguimento do feito.Já os acusados ADEMIR e LEANDRO 

apresentaram Resposta à Acusação às fls. 192/193, contudo esta não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais). 

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.3. 

Deliberações.Desta forma, designo a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 25.09.2018, às 15h00min, para a audiência de instrução e 

julgamento.Intimem-se as partes, os acusados e as testemunhas arroladas 

pela acusação e pela defesa. Requisitem-se os réus.Ciência ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e advogado constituído nos autos.Às 

providências.Cuiabá - MT, 16 de agosto de 2018LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 347486 Nr: 8203-85.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para condenar 

MAURÍCIO DE AMORIM, qualificado nos autos em exame, pela prática do 

delito descrito no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c.c. art. 61, I, ambos do 

Código Penal. 5. Pena Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu 

MAURÍCIO DE AMORIM, qualificado nos autos, em 07 (sete) anos e 06 

(seis) meses de reclusão e 21 dias-multa, fixado o valor do dia-multa no 

mínimo legal.6. Do 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 FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, 

“b”, do Código Penal, pois se trata de um reincidente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 142875 Nr: 10056-71.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BENEDITO VIANA, EDVALDO 

DURAES FERREIRA, FERNANDO DOS SANTOS RAMOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - OAB:, 

SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - OAB:2863

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida 

na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para:- CONDENAR 

os réus MÁRCIO BENEDITO VIANNA e EDVALDO DURÃES FERREIRA, 

qualificados nos autos, como incurso no art. 14, “caput”, da Lei nº 

10.826/2003, c.c. art. 65, inc. III, Alínea “d”, do Código Penal e;- 

CONDENAR o réu FERNANDO DOS SANTOS RAMOS FERREIRA, 

qualificado nos autos, como incurso no art. 242, da Lei nº 8.069/1990 

(ECA), c.c. art. 65, inc. III. Alínea “d”, do Código Penal. Passo, 

consequentemente, a dosar a pena.de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 502862 Nr: 41888-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS MARIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Rosa Gomes - 

OAB:11390

 Vistos.

 Em detida análise ao pedido de revogação apresentado, bem como aos 

documentos que o instruem (fls. 64/73), nota-se que atualmente o 

acusado possui endereço certo e advogado constituído nos autos (fl. 62), 

razão pela qual preenche os requisitos necessários para responder ao 

processo em liberdade.

Diante disso, não mais persiste o fundamento utilizado para decretação da 

segregação cautelar, qual seja, garantia de aplicação da lei penal, sendo a 

revogação do édito medida que se impõe, conforme dispõe o art. 316 do 

CPP.

Pelo exposto, RECOLHA-SE o mandado de prisão expedido em desfavor 

do acusado, caso este não tenha sido cumprido ou EXPEÇA-SE o 

ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado LUIS MÁRIO TEIXEIRA, 

devendo o mesmo ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo 

estiver preso.

Expeça-se novo mandado de citação para o acusado no endereço 

declinado à fl. 62.

Intime-se a defesa do acusado para apresentar defesa Prévia, no prazo 

legal.

Proceda - se a retirada/baixa da prisão do acusado no Sistema de 

Cadastro Nacional de Mandado de Prisão do CNJ e no Sistema Apolo.

Às providências.

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.: 378786 Nr: 20391-76.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA CECILIA DE LIMA, NILSON 

TAQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:

 Vistos,

 I – Comunique-se a Diretoria do Fórum, quanto ao descumprimento 

ocorrido nestes autos quanto a não devolução de mandado de intimação 

para audiência, conforme prazo estabelecido pela CNGC, que em seu 

Capítulo II, Seção 5, Art.373, dispõe que:

 “No caso de intimação para audiência, os mandados serão devolvidos até 

48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, salvo 

deliberação judicial em contrário”.

II – Devido à ausência do advogado de defesa do réu Nilson Taques da 

Silva, nomeio o Defensor Público Dr. Luís Fernando Lopes Navarro para o 

ato.

III – Intime-se o defensor do réu Nilson Taques da Silva para manifestação 

sobre a fase do art. 402 do CPP, e, nada sendo requerido, que se 

manifeste apresentando as derradeiras alegações.

 Decorrido o prazo sem nenhuma manifestação, conclusos.

IV – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

V – Declaro encerrada a instrução.

VI – Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 295 de 559



Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 380724 Nr: 22468-58.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL CORREIA ALEIXO, JEFFERSON 

GARCIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO DO CARMO FERREIRA - 

OAB:15693/E, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:, RAQUEL CALMON 

FREITAS COSTA - OAB:12368-B

 Vistos,

 I – Devido à ausência do(a) advogado(a) do acusado RAPHAEL, nomeio o 

Defensor Público Dr. Luís Fernando Navarro para o ato.

II – Decreto a revelia do acusado Raphael Correia Aleixo, nos termos do 

art. 367, do CPP.

III- Intime-se o acusado Raphael Correia Aleixo, por edital, para que 

constitua NOVO advogado, informando o nome completo, número da 

inscrição na OAB, no prazo de 15 (quinze) dias, e, extrapolado o prazo e 

não apresentada resposta no prazo legal ou certificada a necessidade de 

nomeação de defensor público, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

desta Comarca para exercer a defesa do acusado.

IV- Cumpra-se a decisão de fl. 319, no que se refere a desídia dos 

causídicos dos acusados.

V – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

 VI – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 502862 Nr: 41888-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS MARIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Rosa Gomes - 

OAB:11390

 Impulsiono os presentes autos para intimar a defesa do Réu para 

apresentar resposta a acusação no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380724 Nr: 22468-58.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL CORREIA ALEIXO, JEFFERSON 

GARCIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO DO CARMO FERREIRA - 

OAB:15693/E, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:, RAQUEL CALMON 

FREITAS COSTA - OAB:12368-B

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAPHAEL CORREIA ALEIXO, Cpf: 

01372855157, Rg: 1.684.609-5, Filiação: Paulo Gonçalves Aleixo e 

Luzineida Santana Correia, data de nascimento: 10/10/1983, brasileiro(a), 

natural de Varzea Grande-MT, convivente, marceneiro ou servente de 

pedreiro, Telefone 992747713. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o Réu Raphael Correia Aleixo, para que constitua novo 

advogado, informando o nome completo, número da inscrição na OAB, e, 

extrapolado o prazo e não apresentada resposta ou certificada a 

necessidade de nomeação de defensor público, será nomeado a 

defensoria pública desta comarca para exercer a defesa do acusado.

Resumo da Inicial: No dia 08 de outubro de 2014, por volta das 13:40, no 

interior da residência da vítima Edmar Rodrigues, situada no Bairro Dr. 

Fábio II, nesta urbe e comarca, mediante arrombamentos do portão e da 

porta da sala, os denunciados Raphael e Jefferson subtraíram para si 

objetos pessoais da referida vítima.

Despacho/Decisão: Vistos, I – Devido à ausência do(a) advogado(a) do 

acusado RAPHAEL, nomeio o Defensor Público Dr. Luís Fernando Navarro 

para o ato.II – Decreto a revelia do acusado Raphael Correia Aleixo, nos 

termos do art. 367, do CPP.III- Intime-se o acusado Raphael Correia Aleixo, 

por edital, para que constitua NOVO advogado, informando o nome 

completo, número da inscrição na OAB, no prazo de 15 (quinze) dias, e, 

extrapolado o prazo e não apresentada resposta no prazo legal ou 

certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado.IV- Cumpra-se a decisão de fl. 319, no que se refere a desídia 

dos causídicos dos acusados.V – Defiro o pedido das partes de 

apresentação de memoriais escritos, no prazo legal. VI – Às 

providências.Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo 

de audiência que vai devidamente assinado.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHOJuiz de Direito AMARILDO CESAR FACHONEPromotor de JustiçaLUÍS 

FERNANDO LOPES NAVARRODefensor Público

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, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 17 de agosto de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 518223 Nr: 10410-81.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILLIAN DA SILVA, JHONNATAN 

RICARDO DE CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:11.323

 Diante disso, designo o dia 12.09.2018 às 14h, para audiência de 

instrução e julgamento. Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)

(s) defensor(a)(es), o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.Na audiência de 

instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) 

ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se o caso, 

interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a) (artigo 411 do 

CPP)..Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) que residem fora da Comarca pelo Juízo deprecado, 

intimando-se as partes de seu envio.Diante das informações prestadas 

pela defesa do réu JONNATAN RICARDO DE CARVALHO SILVA por 

ocasião de sua resposta à acusação, DETERMINO SEJA EXPEDIDO COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA oficio à autoridade policial responsável pela 

conclusão do inquérito policial referente ao presente caso, solicitando a 

apresentação do interrogatório do réu acima citado, bem como o 

indagando se, de fato, houve a apreensão das armas ou mesmo outros 
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objetos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.Tendo sido apreendidas as 

armas mencionadas, desde já determino sejam submetidas á pericia para 

constatação de potencialidade lesiva, no prazo de 05 (cinco) dias.Por fim, 

abra-se vistas dos autos ao MP para manifestação quanto ao pedido de 

revogação da prisão preventiva do réu JOSÉ WILLIAN DA 

SILVA.Intime-se. Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Cuiabá/MT, 07 de julho de 2017.SILVANA FERRER 

ARRUDAJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 426544 Nr: 1805-20.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID FERNANDO ARAÚJO DA COSTA, 

WILLIAN CLARO DE OLIVEIRA, BRUNO LOPES DE SOUZA, DENNER 

JUNIOR DE ALMEIDA CUNHA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO CARLOS 

PALAZZO - OAB:8157, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, Edmilson Ciro Gonçalves Prates - 

OAB:05745

 Considerando a interposição de Recurso de Apelação pelo Ministário 

Público, impulsionamos os autos ao Patrono do Réu Denner Junior de 

Almeida Cunha Ribeiro, para apresentação das contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 518223 Nr: 10410-81.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILLIAN DA SILVA, JHONNATAN 

RICARDO DE CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:11.323

 Código n. 518223

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva do réu JOSÉ 

WILLIAN DA SILVA.

O MP se manifestou contrário ao pedido de revogação da prisão cautelar.

Relatado, decido.

Verifica-se que foi realizado pela defesa do denunciado JOSÉ WILLIAN 

DA SILVA um novo pedido de revogação da sua prisão. Todavia, não 

surgiram novos elementos alterando a realidade fática então demonstrada 

nos autos, tornando excessiva ou mesmo equivocada a decisão que 

decretou a sua prisão, mantendo-se incólumes os requisitos autorizadores 

para dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, conforme demonstrado no 

decisum proferido às fls. 210/212.

Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA formulado em favor do réu JOSÉ WILLIAN DA SILVA.

No mais, cumpra-se o Sr. Gestor o necessário visando a realização da 

audiência designada para o dia 12.09.2018.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 518223 Nr: 10410-81.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILLIAN DA SILVA, JHONNATAN 

RICARDO DE CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:11.323

 Intimo os Advogados de Defesa para audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 12 de Setembro de 2018, as 14 horas, na sala de 

audiências da 5ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Intimo o dvogado de Defesa para audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 03/09/2018 às 14h30min, na sala de audiência da 5ª 

Vara Criminal da comarca de Cuiabá-MT.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 488487 Nr: 27963-78.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR CONCEIÇÃO DE MATOS, GENIEL 

AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENIEL AUGUSTO DA SILVA, Cpf: 

98284614120, Rg: 14785196, Filiação: Benedita Cristina de Arruda Silva e 

Aldo Crisostomo da Silva, data de nascimento: 01/08/1978, brasileiro(a), 

natural de 01081978-MT, solteiro(a), guardador de carros. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: "(...) Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim 

de CONDENAR os réus VALDEIR CONCEIÇÃO DE MATOS e GENIEL 

AUGUSTO DA SILVA, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2° II, 

c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. Em observância ao princípio 

constitucional da individualização da pena, passo a dosar a sanção penal. 

VALDEIR CONCEIÇÃO DE MATOS (...). GENIEL AUGUSTO DA SILVA: (...). 

Desta forma, encontro a pena definitiva para o réu Geniel Augusto da Silva 

em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 

(dez) dias-multa. (...). Por sua vez o réu Geniel Augusto da Silva deverá 

iniciar o cumprimento da pena em regime ABERTO, face as circunstâncias 

analisadas na fixação da pena base e na forma do disposto artigo 33, § 2º 

“c”, do Código Penal Brasileiro, sendo-lhe facultado o direito de apelar em 

liberdade. (...)"

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, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 16 de agosto de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 380715 Nr: 22459-96.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GONÇALVES ARAUJO, GABRIEL 

FAGUNDES CORREA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Processo crime nº 22459-96.2014.811.0042Vistos etc,...Jhony Anderson 

Martins Bragagnolo foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos 

artigo 180 caput, c/c artigo 311, ambos do Código Penal e artigo 244-B da 

Lei 8.069/90, nos termos do artigo 69 do Código Penal....).É o 

relatório.Decido.Analisando os autos, verifico que a defesa requer a 

exclusão do nome do réu Jhony Anderson Martins Bragagnolo dos 

registros destes autos, alegando que não foi ele o autor do delito.Entendo 

que tal pedido merece prosperar, pois como se vê dos documentos 

juntados aos autos, percebe-se que a assinatura exposta no termo de 

comparecimento e qualificação, bem como a fotografia do acusado preso 

nestes autos apresentada pelo Centro de Ressocialização de Cuiabá, (fls. 

221 e 224), são divergentes das assinaturas da procuração, do 

documento de RG com fotografia apresentada pelo causídico e ainda do 

CD onde o verdadeiro Jhony Anderson compareceu a uma audiência na 

Comarca de Primavera do Leste, MT, para prestar esclarecimento sobre 

os fatos (fls. 269, 280 e 325).Ademais verifico que a pessoa de Jhony 

Anderson Martins Bragagnolo juntou aos autos, comprovante de seus 

rendimentos, atestando que no período em que ocorreram os fatos 

descritos na denúncia, se encontrava trabalhando na cidade de Primavera 

do Leste, MT, não podendo ser a pessoa que foi presa e autuada em 

flagrante delito pelo crime em comento (fls. 285/314).Pelos motivos acima 

expostos, defiro o pedido e determino a exclusão do nome de JHONY 

ANDERSON MARTINS BRAGAGNOLO destes autos.Proceda-se as 

devidas retificações no cartório Distribuidor e na capa dos autos.Oficie-se 

a autoridade policial que presidiu este inquérito, encaminhando cópia 

integral dos autos, para que esta efetue, com urgência, diligências a fim de 

descortinar o nome e qualificação do verdadeiro autor do delito descrito 

nos autos.Às providências. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de agosto de 2018. 

Suzana Guimarães Ribeiro Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 460393 Nr: 76-22.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANDERSON APARECIDO DA SILVA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA KATHEUSCIA DA 

CRUZ E SILVA - OAB:8649/MT

 Vistos etc,...

Considerando a readequação da pauta para realização de audiências de 

réu preso, redesigno o dia 05/11/2018 às 14h45min para audiência de 

instrução e julgamento.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de outubro de 2017.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 527896 Nr: 19798-08.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL COSTA MARQUES DA SILVA, 

ANDERSON DOUGLAS NOVAIS BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, MARINEY FATIMA NEVES - OAB:10737

 INTIMAR A DRª MARINEY FATIMA NEVES OAB/MT 10.737 E DRª ELEN 

REGINA DE CAMPOS GONÇALVES OAB/MT 24.466, DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 14:30 

HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 522862 Nr: 14877-06.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE FERREIRA DOS SANTOS, SUMAICK 

SANTANA DO NASCIMENTO, YURI FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, MARINEY FATIMA NEVES - OAB:10.737, MARLON 

ZABLOSKI DAVOGLIO - OAB:21143/O

 INTIMAR O DR MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO OAB/MT 21.143 E DRª 

MARINEY FÁTIMA NEVES OAB/MT 10.737 DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 13:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 512718 Nr: 5402-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3.878/AC

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS ANILTON GOMES RODRIGUES OAB/MT 

14.443 E NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO OAB/AC 3878, DA AUDIENCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 26 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 13:30 HORAS

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 435982 Nr: 12232-76.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA, YURI 

FRANCISCO DA SILVA, CLINJER JORDÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17867MT

 "(...)A Advogada do acusado Yuri, apesar de devidamente intimada para 

a audiência, não compareceu, e tampouco apresentou qualquer 

justificativa plausível de sua ausência. Dessa forma, determino que se 

oficie à OAB/MT, encaminhando cópia do presente termo de audiência 

para as providências cabíveis acerca da desídia da referida profissional. 

Intimem-se a Advogada, por DJE, para que informe, se pretende continuar 

na Defesa do Réu Yuri, ou renunciar à procuração, nestes autos(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 346035 Nr: 6524-50.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUREMA ROSA DA SILVA, MARCOS ARRUDA 

ABDALA, WALTER ARRUDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16.705, DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - OAB:15302

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DOS ACUSADOS PARA QUE APRESENTEM AS 

ALEGAÇÕES FINAIS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 519485 Nr: 11643-16.2018.811.0042

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DARIO BENANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO(A) DE POLICIA DE ROUBOS E 

FURTOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAMEDE LIMA 
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PARREIRA - OAB:19.809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...)notifique-se o Impetrante, por intermédio de seu Advogado, para que 

se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre as informações prestadas 

pela Autoridade Policial e a manifestação ministerial(...)"

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530975 Nr: 22761-86.2018.811.0042

 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): RAYANNA DUARTE MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22449/O

 Vistos etc.

Embora a ré discorde dos termos da denúncia, entendo que a dinâmica do 

evento descrito nela precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta 

fase preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na 

conduta da denunciada e, tampouco, a ocorrência das hipóteses do art. 

397, do CPP, prevalecendo, assim, neste momento, o princípio do “in dubio 

pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet” contra a denunciada.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19/11/2018, às 

15:00 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, bem como o advogado 

constituído da ré. Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se o último parágrafo da decisão de fl. 76.

Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 512381 Nr: 5060-15.2018.811.0042

 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): MIQUEIAS DA CONCEIÇÃO PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006

 Homologo a desistência pugnada pelo Parquet.

 Oficie-se ao merinho responsável pelo cumprimento do mandado de 

intimação da testemunha Nilson para que proceda a devolução do prazo 

de 48 horas.

 No mais, considerando a insistência na oitiva das testemunhas (Weliton 

Divino de Almeida e Nilson Filho), designo a data de 03/09/2018, às 14h 

para as oitivas.

 Por fim, defiro os pedidos da defesa para que seja expedida carta 

precatória à comarca de Porto Velho/RO, a fim de que a testemunha 

Wanderson Tavares Aguilera seja ouvida por aquele juízo, bem como a 

dispensa do acusado aos demais atos processuais a serem realizados.

Requisitem-se. Intime-se. Os presentes saem intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 512381 Nr: 5060-15.2018.811.0042

 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): MIQUEIAS DA CONCEIÇÃO PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006

 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.: 477562 Nr: 17389-93.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO TRAJANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10.737

 Vistos etc.

Considerando a insistência na oitiva das testemunhas faltantes, designo a 

data de 29/11/2018, às 14h50min para suas oitivas.

Requisitem-se os policiais. Os presentes saem intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 477562 Nr: 17389-93.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO TRAJANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10.737

 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.: 522109 Nr: 14082-97.2018.811.0042

 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 ANTONIO DA SILVA, LORENA 

BARBOSA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:, LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - 

OAB:8932/MT

 Vistos etc.Trata-se de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA 

aforado em favor do acusado MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, (...)Por 

essas razões, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

aforado em favor do acusado MARCOS ANTONIO DA SILVA.Já em 

relação ao pedido de liberdade provisória feito em favor da acusada 

LORENA BARBOSA LOPES, passo à analise:(..._Por estas razões, 

primando principalmente pelo princípio da verdade real, DEFIRO a utilização 

das provas documentais produzidas nos autos código nº 516772, o qual 

tramita perante o Juízo da 7ª Vara Criminal, como prova emprestada no 

presente feito.Dê-se ciência às partes sobre a presente decisão, bem 

como intime-as para que se manifestem quanto aos seus interesses na 

produção de outras provas.Caso nada requeiram, concedo prazo para 

apresentação de suas alegações finais.Às providências. Expediente 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 526201 Nr: 18117-03.2018.811.0042

 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): JAIRO LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ, VANESSA 
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CORREA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROMAS GODINHO - 

OAB:18206/MT

 Impulsiono estes autos para intimar o patrono da ré Vanessa, para que no 

prazo de cinco dias, apresente documentos médidcos solicitando o 

suplemento para a infafnte, conforme solicitado às fls. 185.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 484621 Nr: 24308-98.2017.811.0042

 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): RODOLFO AUGUSTO FERNANDES, BRUNO 

TIMOTEO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147/O

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que o Parquet insistiu na inquirição da testemunha Toni 

Salvador Silva de Arruda, mas não acostou endereço, retornem os autos 

ao Ministério Público para que aponte endereço atualizado da referida 

testemunha.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 147920 Nr: 15169-06.2009.811.0042

 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): GERSON FERREIRA DA SILVA, JOSUÉ 

BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 VISTOS ETC.

Abram-se vistas às partes para, no prazo de 8 dias, apresentarem 

alegações finais nos termos do art. 428 do CPPM.

Os presentes saem intimados.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 498242 Nr: 37386-62.2017.811.0042

 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): FABIO CARDOSO SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS ETC.

Abra-se vista à Defensoria Pública para que, no prazo de 5 dias, arrole 

suas testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de 

testemunha civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 347290 Nr: 7990-79.2013.811.0042

 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): MARCOS FERNANDO MESQUITA DE SOUZA, 

ALEX STENIO ROMERO DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU Marcos Fernando Mesquita De Souza, 

na pessoa do seu advogado DR. ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR – 

OAB/MT 13945, ciência do despacho de fls. 239, que segue transcrito:

“VISTOS ETC. Analisando os autos, observa-se que o Ministério Público 

desistiu da oitiva da testemunha 3º SGT PM Juemil Pires de Miranda (verso 

da fl. 238) e que as demais testemunhas arroladas serão ouvidas por 

precatória (fl. 232). Desta feita, tendo em vista que a expedição de missiva 

não suspende a instrução, intimem-se às defesas para que, no prazo de 5 

dias, arrolem suas testemunhas, indicando de imediato os quesitos no 

caso de testemunha civil ou militar da reserva que resida em outra 

Comarca. Às providências.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 344531 Nr: 4751-67.2013.811.0042

 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): JAIR DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que a expedição de carta precatória não suspende o 

andamento da instrução criminal (art. 359 §1º do CPPM), abra-se vista à 

Defensoria Pública para que, no prazo de 5 dias, arrole suas testemunhas, 

indicando de imediato os quesitos no caso de testemunha civil ou militar da 

reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 156587 Nr: 3936-75.2010.811.0042

 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, 

ROSANGELA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA MANTOANI, HUMBERTO 

FABIAN DE BRITTES MANTOANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO JOSIAS SANTANA, SILMO HENRIQUE 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B, DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - 

OAB:9504/MT, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - 

OAB:OAB/MT 17.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 DEFIRO o pedido de redesignação postulado pela Defensoria Pública (fl. 

290).

 Desta feita, REDESIGNO a sessão de instrução para o dia 14.9.2018 às 

14h, visando à oitiva da testemunha de defesa CB PM Joedir Ferreira de 

Arruda, arrolada pelo réu Silmo Henrique da Cruz à fl. 268, bem como o 

interrogatório dos réus.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 435605 Nr: 11836-02.2016.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DAS NEVES RODRIGUES, MAURÍCIO 

ALVES DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 
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JUNIOR - OAB:13.945/MT, LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM 

FRANCO - OAB:14147

 VISTOS ETC.

HOMOLOGO a desistência do Ministério Público das oitivas das 

testemunhas Rafaela Alves Ferreira e Carlos Augusto Inácio Ferreira (fls. 

760/761).

 De outra feita, DEFIRO o pedido de redesignação postulado pela defesa 

do réu Maurício Alves Ferreira (fl. 756).

 Desta feita, REDESIGNO a sessão de instrução para o dia 25.1.2019, às 

14h30min, ato em que serão inquiridas as demais testemunhas arroladas 

pela acusação.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 370874 Nr: 11447-85.2014.811.0042

 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): CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do envio da Carta Precatória para a Comarca de São José do Rio 

Claro-MT, em 17/08/2018, via malote digital código de rastreabilidade 

81120183589070, com a finalidade de inquirição da testemunha arrolada 

pelo Ministério Público Elismar de Souza Castro, bem como para, querendo, 

acompanhar o trâmite da missiva naquele juízo.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329703 Nr: 9896-41.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GOMES RODRIGUES, DALENDER 

SOUZA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDUARDO GOMES RODRIGUES, Filiação: 

Diogo da Silva Rodgues e Ana Maria Gomes, data de nascimento: 

07/08/1991, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), jardineiro, 

Telefone 9240-6426. 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: Trata-se de ação penal, instaurada em face da 

denúncia de fls. 05/06, oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, representado pelo eminente Promotor de Justiça, Dr. Reinaldo 

Rodrigues de Oliveira Filho, contra EDUARDO GOMES RODRIGUES, vulgo 

“Dodo”, nascido no dia 07.08.1991, natural de Cáceres, MT, filho de Diogo 

da Silva Rodrigues e de Ana Maria Gomes, conforme guia de identificação 

criminal indireta de fls. 154, e DALENDER SOUZA DOS REIS, nascido no 

dia 03.09.1993, natural de Guiratinga, MT, filho de Jucelino Guedes dos 

Reis e de Valdeci de Souza, segundo termo de qualificação, vida 

pregressa e interrogatório de fls. 117/118, pela prática do fato delituoso, 

descrito, pelo órgão acusador, nos seguintes termos:“(...)No dia 

01/05/2012, por volta de 19:00min, na residência situada a Rua 04, Quadra 

24, Casa 22, Bairro Jardim Umuarama nesta Capital, os denunciados 

EDUARDO e DALENDER, imbuídos de latente animus necandi, mataram 

Ademilton Martins de S. Marques e tentaram matar Kelvin Silva pires, 

efetuando disparos de arma de fogo que provocaram as lesões descritas 

no auto de exame necroscópico e laudo pericial acostados às fls. 

39/45-116/122.Segundo consta no incluso caderno informativo, no dia dos 

fatos os denunciados entraram na residência supracitada no momento em 

que a vítima Ademilton dormia e Kelvin jogava videogame e, sem 

oportunizar qualquer chance de defesa, efetuaram disparos de arma de 

fogo atingindo a face de Ademilton – que falecera no local dos fatos-, ao 

passo que a vítima Kelvin conseguira levar a mão ao rosto e com isso 

diminuir a velocidade do projétil, causando-lhe somente lesões na 

cabeça.Testemunhas reconheceram o denunciado EDUARDO e 

DALENDER como autores de homicídio, alegando desconhecer motivo do 

crime (fls. 34 e 37).

Despacho: (...)RECEBO, pois, pelas razões expostas, a denúncia “sub 

examen” (fls. 05/06), oferecida, repito, contra EDUARDO GOMES 

RODRIGUES e DALENDER SOUZA DOS REIS, dantes qualificados. III- Em 

consequência, citem-se os acusados para responderem à acusação, por 

escrito e por intermédio de advogado, no prazo de dez dias, com a 

advertência de que se trata do momento oportuno para arguir preliminares 

e alegar tudo que interesse às suas defesas, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de oito, nos exatos termos do artigo 406, do CPP. IV- 

Expeçam-se, pois, os respectivos mandados de citação, nos quais deve 

constar, ainda, a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar aos 

acusados se eles pretendem constituir advogado, anotando o nome 

indicado, ou se o Juiz deve nomear-lhes um defensor público ou dativo 

para patrocinar as suas defesas, e, neste caso, as razões pelas quais 

não têm a intenção de contratar defensor, devendo ser tudo certificado na 

certidão concernente ao ato, conforme determinado na CNGC/MT, itens 

7.5.1.4 e 7.5.1.5.V- Também conste, desses mesmos mandados, a 

advertência de que, nos exatos termos do artigo 367, do CPP, “O 

processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado 

pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 

justificado, ou no caso de mudança de residência, não comunicar o novo 

endereço ao juízo”. (...)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Flávia Marcelino de 

Barros, digitei.

Cuiabá, 16 de agosto de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 527891 Nr: 19793-83.2018.811.0042

 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): CARLOS MICHEL FRANÇA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa (fl. 

62), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser 

melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do 

“in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado CARLOS MICHEL FRANÇA DE 

OLIVEIRA como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/09/2018, às 

14:40 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

desa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e ao Defensor 

Público.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 530068 Nr: 21852-44.2018.811.0042

 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): CARLOS JONATAN VIEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838/MT, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12561/MT

 Vistos, etc.

Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa (fls. 

53/55), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa 

ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza 

absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, 

inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova 

redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do 

“in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado CARLOS JONATAN VIEIRA 

DE CARVALHO como incurso no artigo da “lex repressiva” nela 

mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/09/2018, às 

15:10 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 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.

Acolho a cota ministerial de fl. 258, tal como formulada.

Expeça-se o necessário para atendimento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530068 Nr: 21852-44.2018.811.0042

 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): CARLOS JONATAN VIEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838/MT, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12561/MT

 Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais arguidas pela defesa 

(fls. 53/55), concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia 

precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a 

certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do 

denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, 

com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o 

princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado CARLOS JONATAN VIEIRA 

DE CARVALHO como incurso no artigo da “lex repressiva” nela 

mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/09/2018, às 

15:10 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas nos autos.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 518556 Nr: 46543-59.2017.811.0042

 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): WAMIL DE SOUZA SANTANA, JOSE ROBERTO 

DOS SANTOS ESPINOSA, WALACE CRISTALDO MOREIRA, Salles 

Alexandre Gonçalves da Silva Santos, MAYCON TURCI ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10006/MT, LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA - OAB:OAB MT 

20711, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10.207

 Vistos, etc.

Segue em separado, digitado em três laudas, informações prestadas para 

instruir o HC 1008660-56.2018.8.11.0000.

No mais, aguarde-se o ato instrutório.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 526443 Nr: 18420-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISNEY RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a advogada Zirlene Kimberly Moreira de Miranda, OAB Nº 25138/O 

para devolução , no prazo de 24 (vinte e quatro)horas dos autos, haja 

vista a necessidade de remeter concluso para prestar informações 

processuais para o HC 1008973-17.2018.8.11.0000, dentro do prazo 

estipulado na decisão liminar.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 138982 Nr: 6296-17.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVALDO ALVES CARDOSO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22378/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, EVALDO 

MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB/MT 22.378, para que tome ciência da 

decisão proferida à fl. 288.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 363144 Nr: 2443-24.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAS BORGES HOSAKA 

- OAB:15136

 Ante o exposto, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, 

DESCLASSIFICO o delito previsto no artigo 213, cabeça c/c art. 226, II c/c 

art. 71, todos do Código Penal, constante da denúncia, para a 

contravenção penal tipificada art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41 c/c art. 71 
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do Estatuto Repressor e, considerando que o delito apurado na 

desclassificação não se adequa à competência deste juízo, “ex vi” da 

Resolução 11/2017/TP, DECLINO da competência para processar e julgar a 

presente ação, determinando que os autos sejam remetidos ao Juizado 

Especial Criminal, após as baixas de estilo e anotações de 

praxe.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 432159 Nr: 8045-25.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VICTOR ARAUJO 

AMORIM - OAB:19.600

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, PAULO 

VICTOR ARAUJO AMORIM OAB/MT 19.600, para que tome ciência da 

sentença proferida às fls. 223/226.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 378830 Nr: 20432-43.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa FERNANDA 

MENDES PEREIRA OAB/MT 4.455, para tome ciência da sentença proferida 

às fls. 153/154.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 447497 Nr: 24454-76.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A, STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - 

OAB:18501/O

 Vistos, etc.

Não é o caso do artigo 397 do CPP e as matérias alegadas em resposta 

devem ser melhor analisadas no julgamento (sentença) à vista do princípio 

"in dubio pro societate".

Assim, por hora rejeito a resposta à acusação.

Designo audiência para o dia 29/11/2018 às 14:30 horas, inclusive para 

fins de susp. Processual.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 473019 Nr: 12934-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES, 

MARCOS ROBERTO ALVES, VANDERLEI DA SILVA ABREU, VAIL DA 

SILVA ABREU, ALEX MACEDO DE OLIVEIRA, ANA LUCIA PEREIRA DE 

ARRUDA, CERILO PINTO DE FRANÇA, VALDEIR PONTES DO 

NASCIMENTO, PAULO ROBERTO LEAL, JONE ANTONIO FERREIRA, 

PAULO CEZAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSÉ 

CARLOS PEREIRA - OAB:11810/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297/MT, RODRIGO BATISTA DA SILVA - OAB:7697/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT, Samuel Aparecido 

Giraldelli - OAB:14718, VILMAR DO CARMO ADORNO - OAB:16247/B, 

WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Considerando o teor da certidão de fl. 1507 que certifica o decurso do 

prazo para apresentação de razões de apelação, nos termos da 

Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar, via Carta Precatória, os réus VAIL DA SILVA 

ABREU e VANDERLEI DA SILVA ABREU para que constituam, no prazo de 

05 (cinco)dias, novos patronos nos autos para realizar suas defesas, 

apresentando as razões de apelação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 141053 Nr: 8361-82.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEVINO APARECIDO BISSOLI, FLADIMIR 

JOÃO VIECELLI, SIZEMAR VENTURA DE SOUZA, ACYR SANTANA DE 

HOLLANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960, Gerson Medeiros - OAB:, GISELLA CRISTINA KNEIP 

ROSA SILVA - OAB:9587, GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE 

ALMEIDA - OAB:12358, JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO BRANDOLINI - 

OAB:6746, JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - OAB:6692, JULIANA 

FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:15865/MT, LEÔNCIO 

PINHEIRO DA SILVA NETO - OAB:14377/MT, ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940, RAFAELLA 

ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13562

 Decido.1. Quanto ao recurso de apelação interposto pelo Ministério 

Público (às fls. 1311/1319), INTIMEM-SE às Defesas dos acusados 

Aldevino Aparecido Bissoli e Sizemar Ventura de Souza para 

apresentarem as contrarrazões, no prazo legal.2. Se no prazo legal, 

RECEBO os recursos de apelação interpostos pelos acusados Acyr 

Sant’ana de Hollanda (fls. 1359/1361) e acusado Aldevino Aparecido 

Bissoli (fls. 1378/138), bem como, pela Defesa de Aldevino Aparecido 

Bissoli (fls. 1366).2.1 – Intimem-se às Defesas dos acusados 

supramencionados para apresentarem as razões recursais, no prazo 

legal. 2.2 – Com as razões, abra-se vista ao Ministério Público para 

apresentar as contrarrazões.3. Certifique-se acerca da resposta do ofício 

de fls. 1376. E, em caso negativo, reitere-o.4. Abra-se vista ao Ministério 

Público para apresentar as contrarrazões ao recurso interposto pela 

Defesa de Flademir João Vicelli, bem como, para se manifestar acerca dos 

embargos declaratórios, com efeito infringente, apresentados pelas 

Defesas do acusado Acyr Sant’ana de Hollanda (fls. 1352/1357) e do 

acusado Aldevino aparecido Bissoli (fls. 1367).Às providências.Int. 

Cumpra-se.Cuiabá - MT, 09 de julho de 2018.Jorge Luiz Tadeu 

RodriguesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 88701 Nr: 8757-64.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO ALEXANDRE DE BARROS SANTA 

RITA, LENILDO ARRUDA ZARK, ELIEZER VITORINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S.I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355.A, REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:5713/MT, 

THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS - OAB:8586

 (...). Diante disso, e considerando que não há provas nos autos de que a 

infração penal tenha sido cometida por mais de uma pessoa, tenho que a 

denúncia é PARCIALMENTE PROCEDENTE, para CONDENAR o acusado 

AUGUSTO ALEXANDRE DE BARROS SANTA RITA, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso na pena do artigo 351, § 3º do Código 
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Penal, ABSOLVENDO os acusados LENILDO ARRUDA ZARK, com fulcro 

no artigo 386, VII do Código de Processo Penal e ELIEZER VITORINO DA 

SILVA, com fulcro no artigo 386, IV do CPP.A pena prevista para o tipo 

penal imputado ao réu AUGUSTO ALEXANDRE é de 01 (um) a 04 (quatro) 

anos de reclusão. Não vislumbro nos autos quaisquer excludentes de 

ilicitude que poderiam justificar o comportamento do acusado.(...). As 

consequências extrapenais foram graves, considerando os riscos 

sofridos pelos agentes prisionais e policiais militares que faziam a 

segurança da unidade prisional, bem como da sociedade, que se viu ao 

alvedrio de um criminoso da mais alta periculosidade que, indevidamente, 

foi inserido na comunidade desprotegida. Assim, diante das circunstâncias 

preponderantemente negativas, considerando que a pena prevista para o 

crime do artigo 351, § 3º do Código Penal é de reclusão, de 01 (um) a 04 

(quatro) anos de reclusão, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão, a qual torno definitiva ante a inexistência de qualquer 

circunstância atenuante ou agravante, e à mingua de quaisquer outras 

circunstâncias modificadoras. Conforme disposto no artigo 33 parágrafo 

2º, letra ‘c’, do CPB, fixo-lhe inicialmente o regime aberto para cumprimento 

da pena. Em razão disto, verificando que está em liberdade e que não é o 

caso de decretação de prisão preventiva, concedo-lhe o direito de apelar 

em liberdade.(...)

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): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 420717 Nr: 26216-64.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO AUGUSTO SANCHES DALTRO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11625/MT

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono do réu para 

apresentar memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 412678 Nr: 17505-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGD, ANTONIA AMARA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EUDES DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15.283, RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:14676, SYRHAM MARIA DE 

ARRUDA REIDEL FONSECA - OAB:20809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Às fls. 59/60, a exequente, em razão das inúmeras tentativas frustradas 

de intimação do executado, requer a “citação” dele por edital.

Compulsando os autos, verifico que as inúmeras tentativas de intimação 

do executado, restaram infrutíferas, não por ele estar em local incerto e 

não sabido, mas sim por terem sido expedidos erroneamente os mandados 

de intimação, não observando as decisões e nem as informações 

constantes nos autos, razão pela qual, e visando evitar futura alegação 

de nulidade, INDEFIRO o pedido de fls. 59/60.

Cumpra-se, corretamente e com urgência, a decisão de fls. 51, expedindo 

mandado de intimação do executado, no endereço e com as observações 

requeridas às fls. 50, observando o valor atualizado do débito informado 

às fls. 52.

Em razão dos inúmeros erros verificados na expedição de mandados, não 

só nestes autos, como também em outros processos em trâmite nesta 

Vara, determino que o Sr. Gestor Judicial, certifique quem é o responsável 

pela conferência dos mandados expedidos, afim de que sejam adotadas 

as providências cabíveis para responsabilização.

 Às providências.

Cuiabá, 16 de agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 374577 Nr: 15806-78.2014.811.0042

 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: MARIA CRISTINA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT, GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - OAB:11246, 

JOSEILDE SOARES CALDEIRA - OAB:15236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

NOVAIS - OAB:7287, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS 

CARVALHO-NPJ-UNIRONDON - OAB:6801/MT

 VISTOS.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora, pretendendo a 

atribuição de efeito infringente ao recurso, para a declaração de nulidade 

do julgado.

 Assim, em observância ao disposto no art. 1.023, §2°, do CPC, determino 

a intimação do embargado, por meio de seu advogado constituído, para, 

querendo, responder aos embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências.

 Cumpra-se e intime-se.

Cuiabá, 16 de agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 465742 Nr: 5591-38.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA B. 

SILVA - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 Vistos

Defiro o requerimento ministerial retro.

DESIGNO nova Audiência de Instrução para o dia 02/10/2018 às 15h30min.

Intime-se a vítima no endereço mencionado de fl. 77.

Intime-se o acusado.

Intime-se a Defesa - via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 415751 Nr: 20839-15.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON SOARES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA RAFAELLA LESSA 

ARRUDA - OAB:, FABIO MATHEUS MARQUES - OAB:16520, FAGNER 

RAIONE SILVA ARRUDA - OAB:23.443

 “VISTOS. INTIME-SE a Defesa – via DJE para apresentação de memorias, 

no prazo legal. Após, conclusos para sentença. CUMPRA-SE. Às 

providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 354353 Nr: 16012-29.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL GONÇALVES JUNIOR, Arelene Tereza 

Macedo Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 “VISTOS. DEFIRO o pedido da Defesa de restituição do Documento 

pessoal do acusado que se encontra à fl. 53, que resta entregue neste 

ato. HOMOLOGO a desistência da inquirição da vítima e das testemunhas 

arroladas, conforme requerido. No mais, dê-se vista ao Ministério Público 

para apresentação de memoriais, no prazo legal. Na sequência, INTIME-SE 

a Defesa – via DJE para igual providência. Após, conclusos para 

sentença. CUMPRA-SE. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 413412 Nr: 18306-83.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRIK DA SILVA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21613/0

 “VISTOS. Considerando a ausência da vítima, que não foi intimada, 

conforme certidão de fl. 82 e do acusado, apesar de devidamente intimado 

à fl. 77, declaro PREJUDICADA a presente audiência. Desta forma, dê-se 

vista ao Ministério Público para manifestação. No mais, INTIME-SE o 

Advogado de Defesa via – DJE para que justifique sua ausência, 

manifestando se ainda patrocina os interesses do acusado, sendo a 

resposta negativa, junte-se aos autos o termo de renúncia no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. CUMPRA-SE. Às providências”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 499275 Nr: 38398-14.2017.811.0042

 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: RANR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael da Cruz Mestre - 

OAB:17372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo da Práticas de 

Jurídicas - UFMT - OAB:

 “VISTOS. Considerando a ausência de regular intimação da requerente, 

declaro PREJUDICADA a presente audiência. Outrossim, DEFIRO o pedido 

de juntada de procuração nos autos pela parte requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias. Por outro lado, verifico que apesar de ter sido determinada a 

intimação da requerente, por meio de seu patrono – via DJE (fl. 114), por 

um lapso, em razão do referido causídico não estar cadastrado 

eletronicamente, a intimação regular não ocorreu, consoante consulta ao 

Sistema Apolo (extrato anexo), de modo que não há como acolher o 

pedido de extinção do processo formalizado pela parte requerida, pelo que 

INDEFIRO o pedido em voga nesta oportunidade. Desde já, REDESIGNO o 

ato para o dia 20/08/2018 às 16h30min. Intime-se a autora, por meio de 

seu patrono – via DJE, consignando que compete ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada (fl. 14) do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando a intimação do juízo, 

conforme disposto no art. 455 do CPC/2015. Saem os presentes intimados. 

CUMPRA-SE. 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.: 497620 Nr: 36762-13.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANINE DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:21653/O, Mariana Fonseca Correia - OAB:22038/O

 julgo parcialmente procedente o pedido em apreço e, por corolário, 

confirmo apenas e tão somente as seguintes medidas protetivas em favor 

da vítima: I – a proibição, do agressor, de aproximar-se da ofendida e das 

testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros; II – a proibição de contato 

com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação; III – 

proibição do agressor de frequentar a residência da vítima, seu local de 

trabalho e casa da genitora da ofendida, a fim de preservar a integridade 

física e psicológica, mantendo, destarte, tais medidas protetivas em favor 

da vítima pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a partir da presente 

sentença, salvo se a vítima, ora autora, antes desse prazo, manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas ou, ao contrário, 

comprovar que necessita da continuidade das medidas protetivas de 

urgência em seu favor por mais tempo. Conste no mandado de intimação 

da sentença advertência de que, caso a vítima não compareça em juízo, 

para pleitear a continuidade das medidas protetivas e comprovar a 

necessidade da continuação das mesmas, ficam, automaticamente, 

revogadas as medidas protetivas de urgência, concedidas, nesses autos, 

initio littis. Revogo a medida protetiva de suspensão de visitas ao 

dependente menor, outrora proferida à fl. 25. Expeça-se mandado de 

intimação para as partes com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC. 

Sendo negativa a intimação da vítima da presente sentença, desde já 

determino sua intimação por edital.XIX.Decorrido o prazo sem 

manifestação da vítima quanto à necessidade de manutenção das medidas 

protetivas; havendo medida de bloqueio de bens ou outras de natureza 

patrimonial e não existindo ação cível em curso nessa Vara tratando de 

partilha de bens, certifique-se nos autos e oficie-se ao Cartório 

c o m p e t e n t e  i n f o r m a n d o  s o b r e  a  r e v o g a ç ã o  d a 

medida.XX.Desentranhem-se as petições de fls. 57/62 e 70/90 e 

devolvam-nas a requerente, por não ser este juízo competente para 

processar e julgar tais pedidos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 532979 Nr: 24703-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15136, PRISCILA ZILIANI - OAB:21552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA BASTOS DE SOUSA - 

OAB:9841/MT

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR a causídica 

LUCÉLIA BASTOS DE SOUZA, via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca e 

apreensão do mesmo. Ademais, a douta causídica foi informada no balcão 

que a carga seria rápia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 494209 Nr: 33476-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BICUDO CARAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO LUCIO DE 

ARRUDA - OAB:4521/MT

 XIV.Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos rejeito as 

preliminares suscitadas pela defesa. XV.Tendo o réu apresentado sua 

resposta e não verificando in casu presentes quaisquer das hipóteses 

previstas no art. 397 do CPP, ratifico o recebimento da denúncia ofertada 

e, Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de novembro 

de 2018, às 14h00min, conforme determina o art. 399 do CPP.XVI.Intime-se 

via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e acompanhe 

o réu.XVII.Ciência ao Ministério Público.XVIII.Considerando que trata-se de 
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réu preso, requisite-se a sua apresentação ao Sistema 

Prisional.XIX.Expeça-se mandado de intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.XX.Sendo a testemunha policial militar, 

requisite-se sua apresentação ao Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, 

§ 2º) .XXI.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.XXII.Intimem-se.XXIII.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 457720 Nr: 35022-54.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA LEITE ANTUNES DE 

BARROS - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348

 Vistos etc.

Considerando a ausência das partes, certifique a gestora desta vara se o 

mandado de fl. 279 foi devidamente cumprido.

Sendo negativa a certidão, intime-se o meirinho para que proceda a 

devolução do mandado devidamente cumprido em 48 horas e apresente 

justificativa.

Procedida à devolução do mandado, abra-se vista dos autos a Defensoria 

Pública Cível.

Após, volvam-me os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 434770 Nr: 10927-57.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo as desistências formuladas pelas partes.

 Concedo prazo sucessivo de 10 dias para apresentação de alegações 

finais via memoriais escritos pelas partes e, após, ao Ministério Público.

No seguimento, volvam-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 446143 Nr: 23040-43.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:13.945/MT, LUZIA DE CARVALHO - OAB:17700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Azem Camargo - 

OAB:19238/B

 XXXVII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial e, por 

corolário:®Declaro a existência da união estável entre as partes pelo 

período de: início de 2001 a março de 2015;®Declaro dissolvida a união 

estável existente entre o casal;®Determino que os veículos: VW/GOL – 

1.0 – Ano: 2009/2009, Cor: Prata, Placas: KAS 1372 e VW/Voyage GL, 

ano, 1988/1988, placa: JXZ 8054, sejam partilhados na razão de 50% 

(cinquenta por cento) para cada parte. A transferência ou venda dos 

veículos entre as partes poderá ser realizada, ressalvada a eventual 

existência de alguma restrição judicial ou administrativa junto ao DETRAN 

que impeça a transferência dos mesmos.®A requerida fica responsável 

por 50% (cinquenta por cento) do valor referente ao montante das dívidas 

contraídas em prol do casal (fls. 11/12) no período em que vigia a união 

estável entre ambos, sendo que a responsabilidade da requerida por tal 

pagamento iniciará, retroativamente, a partir do mês de março de 2015, 

haja vista que os pagamentos realizados anteriormente a esta data, 

presumem-se terem sidos realizados por esforço comum do 

casal.XXXVIII.Tendo sido a presente ação julgada parcialmente 

procedente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas 

processuais, as quais deverão ser distribuídas na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada um, conforme disposto no art. 86 do 

CPC.XXXIX.Cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios de 

seus respectivos patronos. A exigibilidade das custas processuais ficará 

suspensa e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as 

obrigações decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 

98 do CPC.XL.Após, transitado em julgado, certifique-se e volvam-me 

conclusos para deliberações.XLI.P.R.I.C..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 528076 Nr: 19953-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMARA DE OLIVEIRA 

PAIVA - OAB:15991

 Vistos etc.

Certifique a gestora desta vara se o mandado de fl. 10, a numerar, foi 

devidamente cumprido.

Sendo negativa a certidão, intime-se o meirinho para que proceda a 

devolução do mandado devidamente cumprido em 48 horas e apresente 

justificativa.

Procedida a devolução do mandado volvam-me os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 515206 Nr: 7653-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCRVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 14234, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - 

OAB:5.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIME MÁRCIO MARTINS DE 

MORAES - OAB:3.847/MT

 XI.Posto isto, declaro esse juízo absolutamente incompetente para 

processar e julgar o feito e, por corolário, suscito conflito de competência 

negativa com o juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta Capital como competente para processar e julgar os presentes 

autos.XII.Segue cópia de ofício em anexo, suscitando o conflito ao 

Presidente do TJ/MT, conforme determina o nosso ordenamento jurídico 

(art. 953, do CPC ).XIII.Aguarde-se em Secretaria a designação de um dos 

juízes pelo relator para resolver, em caráter provisório, as medias 

urgentes,  conforme previsão do ar t .  955,  do CPC 

.XIV.Intimem-se.XV.Cumpra-se com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 499701 Nr: 38804-35.2017.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DE MORAES DO PRADO 

SANTOS - OAB:19123/E, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3574/MT, 

LAURENICE SILVA (ESTAGIÁRIA DA UNIC) - OAB:20465/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 38804-35.2017.8.11.0042.
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I – Cumpra a decisão de fls. 19/20 com intimação dos advogados 

substabelecidos.

II – Efetive a renumeração a partir da folha 19, pois encontra-se incorreta.

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 45078 Nr: 2103-22.2011.811.0063

 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): PRL-M, PdAG, AMSB, IF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline de Oliveira 

Florêncio - OAB:10467, Daniel Paulo Maia Teixeira - OAB:4705

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Vistos etc...,

PG Restaurante Ltda - ME interpôs Embargos de Declaração às fls. 

137/142, arguindo que a decisão de fls. 128/129, é obscura e possui 

omissão, pois não observou o texto expresso da sentença, que aplicou a 

pena de multa de 3(três) salários mínimos vigentes à época da autuação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de embargos de 

declaração, ao argumento de que não há indício de omissão, contradição 

ou obscuridade na referida sentença, razão pela qual, pugnou pela 

rejeição e manutenção da decisão de folhas 150/151.

Decido.

Os Embargos de Declaração de fls. 137/142, merecem ser provido, pois 

infere-se que não foi observado o disposto na sentença, quando fixou a 

multa de 3(três) salários mínimos vigentes à época da autuação.

Assim, configurada a obscuridade, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, 

conheço dos embargos de declaração de fls. 137/142, para sanar a 

obscuridade, determinando que:

a) O valor a ser executado deverá ser de 3(três) salários mínimos 

vigentes à época da autuação.

b) Por ter o requerido, adimplindo com o parcelamento por ele proposto, 

diga o Ministério Público, requerendo o que entender devido.

c) Em seguida, voltem-me conclusos.

d) Publique-se para ciência do advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 89300 Nr: 1738-60.2014.811.0063

 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): MLG, BN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira de Andrade 

- OAB:9764-A, Thiago Oliveira Amado - OAB:11.506

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Vistos etc...,

Garden Restaurante Ltda – EPP interpôs Embargos de Declaração às fls. 

51/54, arguindo que na decisão de fls. 50/50v, houve contradição, visto 

que não foi feita a intimação para o cumprimento da sentença, para excluir 

a multa de 10% que lhe foi aplicada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de embargos de 

declaração, ao argumento de que não há indício de omissão, contradição 

ou obscuridade na referida sentença, razão pela qual, pugnou pela 

rejeição e manutenção da decisão de folhas 50/50v.

Decido.

Os Embargos de Declaração de fls. 51/54, merecem ser provido, pois 

apesar da requerida ter sido intimada da sentença de fls. 39/42, via Diário 

da Justiça às fls. 43/44, na pessoa de seu patrono, não foi observado o 

disposto no artigo 475-J do CPC, de que deveria ser feita novamente sua 

intimação pessoal para quitar o valor devido.

Importante, destacar que o STJ, editou Súmula sobre o assunto,

 Vejamos:

 Súmula 410 do STJ, verbis: “A prévia intimação pessoal do devedor 

constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo 

descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Consigo ainda, que o E. STJ já definiu a questão acerca de sua 

exequibilidade condicionada à confirmação definitiva em ato sentencial, 

consoante se decalca do REsp nº 1.200.856/RS, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014.

 Assim, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo, conheço dos 

embargos, para declarar nula a imposição da multa.

Por ter sido adimplida a obrigação conforme comprovante de depósito às 

fls. 57, diga o Ministério Público, requerendo o que entender devido.

Em seguida, voltem-me conclusos.

Publique-se para ciência do advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 105600 Nr: 2731-98.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GRGDC, LGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUISA TREFILIO 

MAGALHÃES MARTINS DOS SANTOS - OAB:22916-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Diante da informação de fls. 68, intime-se o advogado constituído para 

impulsionar o processo no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o 

artigo 269 e 272 ambos do NCPC;

II - Publique-se o presente despacho para ciência da advogada constituída 

Ana Luisa Trefilio Magalhães Martins dos Santos OAB/MT 22916-A / 

OAB/SP 371.543.

III – Após, em cumprimento aos artigos 178, II e 179, I do NCPC , diga o 

Ministério Público requerendo o que entender devido.

IV – Após, voltem-me conclusos.

V – As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 92084 Nr: 872-18.2015.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSM, VMSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geandre Bucair Santos - 

OAB:7.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010

 PROCESSO SENTENCIADO.

Vistos etc...,

I – Diante da Cota Ministerial de fls. 210/211, determino que:

a) Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC;

b) Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada;

c) Após, nada sendo requerido e por tratar-se de processo sentenciado, 

arquivem-se os autos realizando as baixas e anotações devidas.

II – As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 106765 Nr: 3701-98.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, HRSdA, 

NDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliseu Eduardo Dallagnol - 
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OAB:

 Vistos etc.

 I - Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC; 

tomando ciência do estudo psicossocial de fls. 148/154, devendo o 

requerido em igual prazo juntar laudo médico que declare suas condições 

psiquiátricas e psicológicas.

II - Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada;

III - Publique-se para ciência dos advogados constituídos.

IV – Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos para 

designação de audiência de Instrução e Julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 109239 Nr: 1353-73.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFCDF, RCDF, ECDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, apesar do nobre colega arguir que o processo 

envolve interesse de criança, entendo que conforme preleciona os artigos 

475-P, 516, 575, ambos do CPC, o Juízo competente para processar o 

Cumprimento da Sentença, seria o Juízo da 1ª. Vara Especializada da 

Fazenda Pública, assim, com base no artigo art. 115, II, do CPC, hei por 

bem em suscitar o conflito negativo de competência, determinando que na 

forma do art. 118, I, do CPC, seja confeccionado ofício para 

encaminhamento ao Eminente Presidente do Tribunal de Justiça deste 

Estado, para que dele decida.Tal ofício deverá ser acompanhado dos 

necessários documentos à sua instrução, em específico, da peça inicial, 

da decisão liminar de fls. 307/309, da sentença de fls. 185/192, da decisão 

de deferimento do cumprimento de sentença às fls. 198/199, bem como, 

desta decisão.Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 86680 Nr: 3029-32.2013.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner de Barros Ferreti - 

OAB:oab/mt 13.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 URGENTE – PROCESSO INCLUSO NA META DO CNJ.

Vistos etc.

 I – Diante do teor da certidão de fls. 228, intime-se pela última vez o 

advogado constituído para apresentar as alegações finais em forma de 

memoriais escritos, sob pena de ser comunicado o fato a OAB para as 

providências devidas.

 II - Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada;

III - Publique-se para ciência dos advogados constituídos.

IV – Após, com ou sem manifestação, diga com urgência o a Defensoria 

Pública e o Ministério Público.

V – Em seguida, voltem-me imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 81416 Nr: 902-58.2012.811.0063

 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): CDdA, KSLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Furtado Lustosa da 

Silva - OAB:13786/O

 Assim, diante do exposto, acolho a cota Ministerial de fls. 94/96, e indefiro 

o pedido de desbloqueio do valor penhorado, e, com fulcro no artigo 854, § 

5ºdo CPC, mantenho a penhora realizada às fls. 62.Pelo exposto, 

determino que:a)Expeça-se Alvará ao Fundo Municipal da Criança.b)Em 

seguida, intime-se o requerido por intermédio de seu advogado constituído 

para que pague ou postule pelo parcelamento do saldo residual, sob pena 

de ser realizado novo bloqueio judicial, até quitação total da 

obrigação.c)Publique-se a presente decisão para ciência do advogado 

Italo Furtado Lustosa da Silva OAB/MT 13.786.d)Dê-se vistas ao Ministério 

Público.e)Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 111315 Nr: 3065-98.2018.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMP, GCSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO BONILHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..., (...)Pelo exposto, decido.a)Autorizo tão somente, por ora, a 

emissão do Passaporte, em nome da criança RAFAEL MARSARO 

PADILLA, nascido em 21/08/2012, expeça-se Alvará, para que a Polícia 

Federal emita o Passaporte da criança com suprimento do consentimento 

paterno; b)Expeça-se mandado de citação para que o Requerido possa 

responder aos termos da ação;c)Conste no mandado que o prazo para 

resposta é 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 mandado a possibilidade 

de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 do 

ECA;d)Designo Audiência de Justificação para o di18/09/2018, às 17:15 

horas;e)Intime-se a genitora, Gabriela Cavalcante Silva Marsaro para que 

compareça na data acima designada para ser ouvida por este Juízo, 

devendo estar acompanhada do filho Rafael Marsaro Padilla.f)Intime-se o 

Requerido/genitor para que compareça na data acima designada para ser 

ouvido por este Juízo;g) Publique-se para ciência do advogado Renato de 

Perboyre Bonilha OAB/MT 3844;h) Notifique-se o Ministério Público dando 

lhe ciência.i)Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90032 Nr: 2522-37.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Adelar Dal Pissol - 

OAB:2838

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2522-37.2014.811.0063, Protocolo 90032, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101889 Nr: 5308-83.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, DSO, SCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

5308-83.2016.811.0063, Protocolo 101889, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108400 Nr: 662-59.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MCDSDSH, 
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TJH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

662-59.2018.811.0063, Protocolo 108400, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83213 Nr: 2778-48.2012.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, CCS, CVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Aparecido Souto - 

Defensor Publico - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2778-48.2012.811.0063, Protocolo 83213, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90237 Nr: 2737-13.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2737-13.2014.811.0063, Protocolo 90237, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89595 Nr: 2051-21.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO VERÃO - 

OAB:8495, RODRIGO SANTOS CARVALHO - PRCURADOR DO ESTADO 

- OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2051-21.2014.811.0063, Protocolo 89595, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94013 Nr: 2649-38.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, JAdL, JBdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2649-38.2015.811.0063, Protocolo 94013, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91695 Nr: 491-10.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, LHFdS, SFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ DE ASSIS 

FILHO - OAB:9252/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

491-10.2015.811.0063, Protocolo 91695, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40970 Nr: 1129-19.2010.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, KCNdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Maciel Cuiabano - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1129-19.2010.811.0063, Protocolo 40970, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85705 Nr: 1965-84.2013.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Santos de Carvalho 

- OAB:18.206/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1965-84.2013.811.0063, Protocolo 85705, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94175 Nr: 2759-37.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LHdSD, IdFFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A, JULYANA LANNES ANDRADE - OAB:19398/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2759-37.2015.811.0063, Protocolo 94175, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109418 Nr: 1505-24.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, VMF, PMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1505-24.2018.811.0063, Protocolo 109418, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110141 Nr: 2102-90.2018.811.0063
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 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, LGJDSF, CADSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2102-90.2018.811.0063, Protocolo 110141, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85866 Nr: 2136-41.2013.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lídia Souza Marques - 

OAB:3.654, Benedito Miguel Calix Filho - OAB:, RONILSON RONDON 

BARBOSA - OAB:6764/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2136-41.2013.811.0063, Protocolo 85866, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 41435 Nr: 1593-43.2010.811.0063

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdFST, TSSC, ATR, DDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAS, WMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765/MT, EDUARDO ALVES MARCÇAL - 

OAB:13311/O/MT, Karoline Banhos Ontiveros - OAB:11.516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Tendo em vista o teor da Cota Ministerial de fls. 149, determino que:

a) Intimem-se as advogadas constituídas para impulsionarem o processo 

no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do 

NCPC;

b) Decorrido o prazo e não havendo manifestação das advogadas, 

intime-se pessoalmente a requerente para que atenda a solicitação do 

Ministério Público de fls. 149.

c) Publique-se o presente despacho para ciência do advogado constituído 

Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira OAB/MT 10.765 e Karoline Banhos 

Ontiveros OAB/MT 11.516.

d) Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 111640 Nr: 3344-84.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFDAG, CSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

OAB/MT-8938 - OAB:OAB/MT-8938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a liminar e determino:1)Intimem-se, valendo-se dos benefícios do 

art. 212, §1º do NCPC, o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, 

na pessoa do Procurador Geral do Estado e do Município para que 

disponibilizem no PRAZO DE 24 (vinte e quatro) horas a REALIZAÇÃO DO 

TRATAMENTO CIRÚRGICO (MICROCIRURGIA PARA TUMOR 

INTRACRANIANO), em favor da criança MARIA FERNANDA DE ALMEIDA 

GOMES (internada no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá) ainda que seja 

necessária a contratação de fornecedor particular (sem licitação), sem 

qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico 

responsável, sob pena de ser realizado o bloqueio de verbas públicas 

para a realização da cirurgia em Hospital Particular, conforme orçamento 

apresentado às folhas 29;2)Decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, diligencie o Sr. Gestor, em contato com a parte, visando obter 

informações quanto a realização do tratamento cirúrgico, e em caso 

negativo, determino que proceda-se IMEDIATAMENTE ao Bloqueio de 

verbas públicas via BACENJUD sendo 50% na conta Estado de Mato 

Grosso, identificada pelo número 1.010.100-4, vinculada ao Banco do 

Brasil S/A, Ag. N.º 3.834-2, e 50% na conta do Município de Cuiabá, junto 

ao Banco do Brasil S/A, na conta corrente 60025-3, Agência 3834-2, no 

valor do orçamento apresentado nos autos, fls. 29;3) Assim que efetivado 

o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido 

para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que 

a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o 

comando do bloqueio;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 111006 Nr: 2809-58.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HGCP, HFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS JOSÉ DE SIQUEIRA NETO 

- OAB:23031, Plinio Jose de Siqueira Neto - OAB:10405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a liminar e determino:1)Intimem-se, valendo-se 

dos benefícios do art. 212, §1º do NCPC, o Estado de Mato Grosso e o 

Município de Cuiabá, na pessoa do Procurador Geral do Estado e do 

Município para que disponibilizem no PRAZO DE 48 (quarente e oito) horas 

a REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CRANIOSSINOSTOSE 

COM SUTURA ÚNICA, em favor da criança HEITOR GABRIEL CORREA 

PEREIRA ainda que seja necessária a contratação de fornecedor 

particular (sem licitação), sem qualquer custo para o paciente, obedecidas 

as determinações do médico responsável;2) Decorrido o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, diligencie o Sr. Gestor, em contato com a parte, 

visando obter informações quanto a realização do tratamento cirúrgico, e 

em caso negativo, intime-se o advogado constituído para requerer o que 

entender de direito;3)Publique-se a presente decisão para ciência do 

advogado constituído Plinio José de Siqueira Neto OAB/MT 10.405 e Clovis 

Jose de Siqueira Neto OAB/MT 23031;4)Após, cumpridas as diligências 

necessárias para efetividade e cumprimento da liminar, citem-se os 

Requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, enviando os 

Autos com carga à Procuradoria Geral do Estado e do Município, nos 

termos do artigo 183, § 1º do NCPC, para que, caso queira, conteste a 

ação;5) Deixo de designar audiência de conciliação por se tratar de direito 

indisponível;6) Expeça-se o necessário, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

Juizados Especiais Cíveis

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30023 Nr: 1629-18.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças de Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069

 VISTOS. Dou por prejudicado o presente ato ante a ausência do Ministério 

Público, embora intimado para o ato. Redesigno a audiência para o dia 

22-08-2018, às 14h30. A denunciada, a defesa e a testemunha presente 

saem intimados neste ato e cientificados quanto o dever de 

comparecimento independentemente de nova intimação. Intime-se o 

Ministério Público. Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28557 Nr: 740-64.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Trevisan Madeiras - ME, Anderson Trevisan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 VISTOS. Dou por prejudicado o presente ato ante a ausência injustificada 

dos acusados. DEFIRO o pedido ministerial formulado em audiência e, com 

fundamento no art. 367 do CPP, DECLARO a ausência dos denunciados, 

eis que intimados (fls. 116), não compareceram tampouco justificaram a 

falta. Intime-se a defesa constituída para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente resposta escrita à acusação. Decorrido o prazo sem a 

manifestação da defesa, certifique-se e intime-se o Núcleo de Práticas 

Jurídicas da UFMT, a quem nomeio para a defesa dos réus na falta da 

defesa constituída, para que apresente a resposta escrita à acusação no 

prazo fixado. Se necessária a intimação da defesa nomeada, faça constar 

no mandado que a presente nomeação não se dá em razão da 

hipossuficiência dos réus, mas sim em decorrência da garantia 

constitucional de assistência judiciária e observância aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Com a resposta à acusação, façam-me 

os autos conclusos para deliberar quanto ao recebimento ou não da 

denúncia. Os presentes saem intimados neste ato. Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39707 Nr: 1310-79.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otemar Borges Gonçalves, G. E. M. 

Transportes e Comércio de Materiais de Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Garcia Nogueira - 

OAB:MT 18790

 Diante do exposto, determino a DOAÇÃO/VENDA JUDICIAL do produto 

florestal descrito no laudo de identificação n. 043/2018 (fls. 37/38), 

apreendido e depositado no pátio unificado, na forma da Lei.Visando dar 

prosseguimento ao feito, designo audiência preliminar para o dia 7 de 

novembro de 2018, às 15h.Atento aos princípios instituídos em sede de 

Juizados Especiais, em especial aos de informalidade, simplicidade e de 

economia processual, intimem-se, preferencialmente, os autores do fato 

por intermédio dos telefones (fls. 13 e 40) e, alternativamente, caso reste 

infrutífera, a intimação por carta precatória nos endereços constantes nos 

autos.Oficie-se ao responsável pelo pátio unificado para ciência desta 

decisão.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29357 Nr: 1210-95.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C Ribas Correa - ME, Cenira Ribas Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 Pelo exposto e considerando o que consta nos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para 

condenar C. RIBAS CORREA-ME E CENIRA RIBAS CORREIA, qualificados 

nos autos, nas penas do art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.A 

pena prevista é de seis meses a um ano de detenção e multa.(...0.Diante 

do exposto, determino a DOAÇÃO do produto florestal descrito no Laudo 

Técnico de Identificação n. 33/2016 (fl. 46), apreendido e depositado no 

pátio unificado de madeiras, na forma da Lei.Condeno as rés ao 

pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 804, do CPP, 

na hipótese de não concessão de assistência judiciária 

gratuita.P.R.I.C.Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39606 Nr: 1235-40.2018.811.0082

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MADEIRANIT MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Panizi Souza - 

OAB:6124, Fernando Valentim Alvarez - OAB:14463-B/MT, Kalinka 

Maria Souto de Medeiros - OAB:10680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se do pedido de restituição da madeira apreendida em razão 

da prática, em tese, do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei 

n. 9.605/98.(...), INDEFIRO o pedido de restituição da madeira 

apreendida.Intime-se a requerente.Traslade-se cópia da presente decisão 

ao TCO código 38.480, em apenso.Após, não havendo novos 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 16 de agosto de 2018.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502000-08.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH RODRIGUES PEREIRA (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 da parte exequente 

no valor total de R$ 10.049,10 (dez mil quarenta e nove reais e dez 

centavos). Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, em relação aos 

honorários. 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, 20 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: 0501171-95.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AQUINO BATISTA CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/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 da parte exequente 

no valor total de R$ 12.583,90 (doze mil quinhentos e oitenta e três reais e 

noventa 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, 20 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.
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502341-34.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI BORGES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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 R$ 

25.045,78 (vinte e cinco mil e quarenta e cinco reais e setenta e oito 

centavos) compreendendo o valor da condenação (R$ 22.768,89) e 

honorários sucumbenciais (R$ 2.276,89). No que tange ao pedido de 

destaque dos honorários contratuais, verifica-se a juntada do contrato de 

prestação de serviços no processo, desse modo, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga 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, 05 de julho de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000094-86.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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$ 

2.586,26 (dois mil quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e seis 

centavos). No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se 

a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios 

incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao 

credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 

ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga 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. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 15 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: 0503733-43.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA PERES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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$1.726,47 (um mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta e sete 

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. Joselaine Duarte Gonzaga 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, 21 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: 1002785-73.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRDO BATISTA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-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 da parte exequente 

no valor total de R$ 6.085,21 (seis mil e oitenta e cinco reais e vinte e um 

centavos). Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, em relação aos 

honorários. 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, 20 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: 1001981-08.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZINA GLORIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ENERGISA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) A Energisa informou que já realizou a instalação de uma 

nova unidade consumidora (IDs 14169697 e 14169699), cumprindo a 

obrigação determinada no acórdão. Assim, declara-se satisfeita a 

obrigação, pelo cumprimento da obrigação de fazer. Ante o exposto, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do art. 

924, II do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação 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.Decorrido o prazo, 
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arquive-se.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002101-51.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VENANCIO DA COSTA ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-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 da parte exequente 

no valor total de R$ 6.259,29 (seis mil duzentos e cinquenta e nove reais e 

vinte e nove centavos). Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, em 

relação aos honorários. 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, 20 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: 0502706-25.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA SILVA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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 da parte exequente 

no valor total de R$ 7.886,95 (sete mil oitocentos e oitenta e seis reais e 

noventa e cinco centavos). Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, 

em relação aos honorários. 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, 26 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: 0501947-27.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE MACEDO E SOUZA (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 da parte exequente 

no valor de R$ 7.983,23 (sete mil novecentos e oitenta e três reais e vinte 

e três centavos). Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, em relação 

aos honorários. 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, 25 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: 0504523-90.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEZIO LIMA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/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 da parte exequente 

no valor total de R$ 16.352,09 (dezesseis mil trezentos e cinquenta e dois 

reais e nove 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, 26 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: 1003376-98.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA GAUTO MEDEIROS OAB - MT21044/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$1.154,28 (mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), 

referente ao honorário pericial do processo de nº 3410-41.2015.811.0040 

(Código 126683), em tramite junto a 3ª Vara da Comarca de Sorriso/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. Oficie-se ao juízo da 3ª Vara da 

Comarca de Sorriso/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. Joselaine Duarte Gonzaga 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. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 16 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 
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DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503732-58.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DA SILVA ALMEIDA (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)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor total de 

R$ 33.416,09 (trinta e três mil quatrocentos e dezesseis reais e nove 

centavos).Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, em relação aos 

honorários.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, 24 de julho de 

2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003371-76.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA GAUTO MEDEIROS OAB - MT21044/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$1.157,30 (um mil,cento e cinquenta e sete reais e trinta centavos), 

referente ao honorário pericial do processo de nº 723-04.2009.811-0040 

(Código 50418), em tramite junto a 3ª Vara da Comarca de Sorriso/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. Oficie-se ao juízo da 3ª Vara da 

Comarca de Sorriso/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. Joselaine Duarte Gonzaga 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. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 16 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: 1002027-26.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANCHES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 30/102018, Hora: 11:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002421-67.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMARCOS PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos descritos na inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar 

para parte reclamante, a titulo de diferença paga pela promoção para 

Subtenente a importância de R$ 1.448,93 (um mil quatrocentos e quarenta 

e oito reais e noventa e três centavos), acrescido de juros aplicáveis à 

caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97) a partir da citação, e 

correção monetária desde o mês seguinte a promoção, até 25/03/2015 

com base na TR, e após pelo IPCA-E (ADI 4425 - STF), nos termos dos 

artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09, limitado ao teto 

deste Juizado, e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do CPC. Intime-se a parte reclamante para juntar o comprovante 

(publicação no D.O.) da promoção ao Posto de Subtenente realizado em 

21/04/2015 para fins de futura execução. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo 

recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 26 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: 1003377-83.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA GAUTO MEDEIROS OAB - MT21044/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$1.155,35 (um mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco 

centavos), referente ao honorário pericial do processo de nº 

9669-23.2013.811.0040 (Código 106621), em tramite junto a 3ª Vara da 

Comarca de Sorriso/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. Oficie-se ao juízo da 3ª Vara da Comarca de Sorriso/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. 

Joselaine Duarte Gonzaga 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 
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9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 16 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: 1003382-08.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA GAUTO MEDEIROS OAB - MT21044/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$1.154,28 (um mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e oito 

centavos), referente ao honorário pericial do processo de nº 

1665-26.2015.811.0040 (Código 123726), em tramite junto a 3ª Vara da 

Comarca de Sorriso/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 ao juízo 

da 3ª Vara da Comarca de Sorriso/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, 16 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002474-48.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA OAB - MT19530/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Posto isto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte Reclamada a pagar 

a parte reclamante, 03 (três) meses a titulo de Licença Prêmio convertida 

em pecúnia referente ao exercício do quinquênio de 03/08/2009 a 

02/08/2014, considerando para o cálculo o valor do vencimento do mês 

anterior à propositura da ação, acrescidos de juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09, e, de correção monetária, pelo mesmo índice, 

até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E, ambos desde a citação, 

limitando o valor da execução ao teto dos Juizados Especiais. De 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Intime-se a parte reclamante 

para juntar aos autos, a ficha financeira referente ao mês anterior à 

propositura da ação, bem como a planilha de cálculo nos moldes desta 

sentença, para fins de execução.Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito.Ingridy Taques 

Camargo,Juíza Leiga,SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 

03 de julho de 2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003175-09.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LIBARDI DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO 

DESTINATARIO: GABRIEL LIBARDI DE SOUZA ENDEREÇO: RUA SÃO 

DOMINGOS, N° 140, BAIRRO ALVORADA CUIABA MT CUIABÁ , 17 de 

agosto de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. Processo: 

1003175-09.2017.8.11.0001; Valor causa: R$ 6.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: GABRIEL LIBARDI DE SOUZA Parte 

Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003175-09.2017.8.11.0001. 

EXEQUENTE: GABRIEL LIBARDI DE SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

GABRIEL LIBARDI DE SOUZA ajuizou a ação de título executivo fundado 

em honorário pericial, a qual atuou como perito no processo de nº 

2996-70.2009.811.0002 (Código 222723), em tramite junto a 2° Vara Civel 

da Comarca de Várzea Grande/MT, almejando o recebimento de 

R$6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais). De acordo com o Enunciado 3 

do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “A execução de 

título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue 

o rito do art. 910 do CPC/15, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos. (APROVADO NO XIII ENCONTRO - ALTERADO NO XV 

ENCONTRO – CUIABÁ).” O Estado manifestou pela concordância e 

prosseguimento da execução. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito 

no valor de R$6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), referente ao 

honorário pericial do processo de nº 2996-70.2009.811.0002 (Código 

222723), em tramite junto a 2° Vara Civel da Comarca de Várzea 

Grande/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 ao juízo da 2° Vara Civel da 

Comarca de Várzea Grande/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, 16 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: GABRIELA CARINA 

K N A U L  D E  A L B U Q U E R Q U E  E  S I L V A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 3 6 9 2 2 5 9  1 8 0 6 1 8 0 8 4 5 1 9 1 7 3 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 6 4 6 4  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

RUA MIRANDA REIS, 441, TELEFONE: (65) 3313-9800, POÇÃO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78015-640 - TELEFONE: (65) 33139800

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002040-59.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 
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identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, face à ausência da parte autora 

ROSIMEIRE DE ALMEIDA SILVA à audiência de conciliação, JULGA-SE 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 

9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente ao 

pagamento das custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do 

FONAJE.Publicada no sistema PJe.Transitada em julgado, 

arquive-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003059-03.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT0007474A (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 referente ao valor 

de R$5.000,00 (cinco mil reais). 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 ao juízo da 1° Vara Criminal e Tribunal do Júri da Comarca de 

Várzea Grande/MT acerca da presente execução e pagamento. 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. Joselaine Duarte Gonzaga 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, 16 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: 1003169-02.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FURLANI BERNARDINELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FURLANI BERNARDINELLI OAB - MT21131/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$1.320,08 (um mil e trezentos e vinte reais e oito centavos), referente 

aos honorários de defensor dativo do processo de nº 

23050-53.2017.811.0042, código 483297, em tramite junto a 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 ao juízo 

da 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. 

Joselaine Duarte Gonzaga 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, 16 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: 1001288-87.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (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$1.669,44 (um mil e seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e 

quatro centavos), referente aos honorários de defensor dativo do 

processo de nº 219807.2016.811.0086, CÓD: 93564, em tramite junto a 1º 

Vara da Comarca de Nova Mutum-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 ao juízo da 1º Vara da Comarca de Nova Mutum-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. 

Joselaine Duarte Gonzaga 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, 16 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: 1002986-31.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMIR LINO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, DECLARA-SE em parte, a prescrição 

quinquenal dos pedidos relacionados aos anos anteriores a 30/10/2012, e 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na 

inicial para DECLARAR A NULIDADE dos contratos temporários e 

CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante o valor de 8% 

sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter 

recolhido pelo empregador a título de FGTS) referente a cada contrato e 

do período de 30/10/2012 a 14/09/2017, as tabelas de cálculos e fichas 

financeiras, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 

11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 

25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E[2], a partir do vencimento de 

cada parcela, respeitando o teto dos juizados especiais. Por 

consequência, EXTINGUEM-SE os processos, com resolução de mérito, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC.Intime-se a parte reclamante para 

apresentar as fichas financeiras do período não prescrito e a planilha de 

cálculo, para fins de futura execução.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 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.Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias.Publicada no sistema PJe.Cuiabá-MT, 03 de 

julho de 2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 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.
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003231-42.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (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$11.716,46 (onze mil e setecentos e dezesseis reais e quarenta e seis 

centavos), referente aos honorários de defensor dativo dos processos de 

n° 453-15.2016.811.0046,  n°  2454-36.2017.811.0046,  n ° 

3 1 1 6 - 9 7 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ,  n °  5 1 1 4 - 0 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ,  n ° 

5 0 2 6 - 6 2 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ,  n °  9 6 - 4 5 . 2 0 1 0 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ,  n ° 

5 4 0 0 - 1 5 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ,  n °  4 5 1 4 - 7 9 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ,  n ° 

3 5 5 8 - 6 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ,  n °  5 6 0 - 5 9 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 6 ,  n ° 

6420 -07 .2017 .811 .0046 ,  n °  5106 -26 .2017 .811 .0046  e  n ° 

2459-58.2017.811.0046, em tramite junto as 1° Vara Criminal e Cível da 

Comarca de Comodoro/MT e 2° Vara Criminal e Cível da Comarca de 

Comodoro/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 ao juízo das 1° Vara Criminal 

e Cível da Comarca de Comodoro/MT e 2° Vara Criminal e Cível da 

Comarca de Comodoro/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. Joselaine Duarte Gonzaga 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, 16 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: 1001948-81.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA GOMES DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA GOMES DE JESUS OAB - MT0021383A (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$7.040,40 (sete mil e quarenta reais e quarenta centavos), referente aos 

honorários de defensor dativo dos processos de n º 

0000316-73.2013.8.11.0099 – Código: 61992, da Vara Única da Comarca 

de Cotriguaçu-MT e nº 0002042-74.2016.811.0105 – Código: 74377, da 

Vara Única da Comarca de Colniza-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 ao juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT e ao juízo da 

Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/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. Joselaine Duarte Gonzaga 

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, 16 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: 1002045-81.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVA BARBOSA OAB - MT23271/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$3.520,20 (três mil e quinhentos e vinte reais e vinte centavos), referente 

aos honorários de defensor dativo dos processos de nº 

1592-29.2007.811.0042 e 21560.98.2014.811.0042, em tramite junto a 12º 

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 ao juízo da 12º 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. 

Joselaine Duarte Gonzaga 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, 16 de junho de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000005-29.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO MOISES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Deste modo, JULGA-SE PROCEDENTE os embargos a 

execução para ACOLHE-SE a ocorrência da prescrição da pretensão 

autoral, e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de 

Direito.Ingridy Taques Camargo,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, 

etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95.Transitada em julgado, arquive-se com as anotações de 

praxe.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 03 de julho de 2018.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002201-69.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124/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 
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transcrita: “Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$9.244,26 (nove mil e duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis 

centavos), referente aos honorários de defensor dativo dos processos de 

n º  9 4 5 2 - 3 7 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ,  1 1 6 2 2 - 5 0 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 4 2 , 

2 4 2 5 9 - 6 2 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ,  1 4 8 6 0 - 0 9 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 4 2 , 

1 6 8 2 1 - 1 9 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ,  3 7 4 7 - 9 2 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 4 2  e 

14998-10.2013.811.0042, em tramite junto a 8º 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 ao juízo da 8º 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. Joselaine Duarte Gonzaga 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, 18 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: 0502512-88.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MARIA RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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$6.852,03 (seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e três centavos). 

No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga 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, 18 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001325-80.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

B. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SAMPAIO SALDANHA OAB - MT8764/O-O (ADVOGADO)

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. U. S. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.Publicada no sistema PJe.Arquive,Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e SilvaJuíza 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: 1002997-60.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA REGINA AMERICANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000099-74.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLADES RIBEIRO MUELLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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$8.101,16 (oito mil cento e um reais e dezesseis centavos). No que tange 

ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 

do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação 

ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam 

verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza." Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 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, 18 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: 0503906-33.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDINO DE MESQUITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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$7.954,51 (sete mil novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e 

um centavos). No que tange ao pedido de destaque de honorários, 

cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 318 de 559



principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 

cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 

natureza." Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. 

Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 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, 21 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014488-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ARRAIS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1014488-07.2018.8.11.0041 REQUERENTE: THAIS ARRAIS DA COSTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial em relação ao pedido “seja condenado ao 

pagamento do retroativo que gerou a partir do pedido administrativo, qual 

seja, 15/03/2016,sendo devidamente corrigido (juros e mora) seu subsídio 

na proporção que lhe couber”, a fim de apresentar demonstrativo de 

cálculo do total que pretende receber (desde a data do inicio da cobrança 

até o dia do ajuizamento da ação), devidamente atualizado, bem como 

quantificar monetariamente a sua pretensão condenatória, no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção. Observe a parte autora a necessidade de 

compatibilizar o valor da causa ao proveito econômico total da demanda, 

tendo em conta o teto dos juizados especiais. Após, conclusos. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002729-06.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEORGE AUGUSTO FERNANDES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO OAB - MT23651/O (ADVOGADO)

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Posto isto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/15.Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito.Ingridy 

Taques Camargo, Juíza Leiga, SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95.Publicada no PJe.Intime-se. Cumpra-se.Preclusa a via recursal, 

em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.Cuiabá-MT, 09 de julho de 2018.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503900-26.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUI RICARDO MOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/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$6.875,88 (seis mil oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito 

centavos). No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se 

a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios 

incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao 

credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 

ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga 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, 21 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: 1001469-25.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE ROCHA ROSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/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$12.462,65 (doze mil quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e 

cinco 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. Joselaine Duarte Gonzaga 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. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 21 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: 0503904-63.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL GONCALVES PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 
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(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (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$6.176,48 (seis mil cento e setenta e seis reais e quarenta e oito 

centavos). No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se 

a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios 

incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao 

credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 

ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga 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. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 21 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: 1001633-87.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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$8.945,90 (oito mil novecentos e quarenta e cinco reais e noventa 

centavos). No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se 

a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios 

incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao 

credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 

ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga 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. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 25 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: 0503212-64.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICOMEDES FRANCISCO PINTO LOPES (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$25.531,04 (vinte e cinco mil quinhentos e trinta e um reais e quatro 

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. Joselaine Duarte Gonzaga 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. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 25 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: 0502932-93.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO COSTA BISPO (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$337,72 (trezentos e trinta e sete reais e setenta e dois 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. 

Joselaine Duarte Gonzaga 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. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 25 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: 1002176-56.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (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$5.565,31(cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e um 

centavos), referente ao honorário pericial do processo de nº 

2165-53.2008.811.0003 – Código nº 406461, em tramite junto a 4ª Vara 

Cível da Comarca de Rondonópolis/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 ao juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/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. Joselaine Duarte Gonzaga 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, 25 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: 1002177-41.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (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$8.339,05(oito mil trezentos e trinta e nove reais e cinco centavos), 

referente ao honorário pericial do processo de nº 3640-44.2008.811.0003 

– Código nº 407936, em tramite junto a 4ª Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis/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 ao juízo da 4ª Vara Cível da 

Comarca de Rondonópolis/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. Joselaine Duarte Gonzaga 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, 25 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: 1002290-92.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/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$897,65 (oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco 

centavos), referente aos honorários de defensor dativo dos processos de 

nº 5839-19.2008.811.0041 – Código nº 117255, em tramite junto a 5ª 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 ao juízo 

da 5ª 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. 

Joselaine Duarte Gonzaga 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, 25 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: 1002268-34.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-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$10.016,64 (dez mil dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), 

referente aos honorários de defensor dativo dos processos de nº 

0 1 3 6 . 6 4 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 3 2 ,  1 0 5 1 . 5 0 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 3 2  e 

2054.06.2013.811.0032, em tramite junto Vara Única da Comarca de 

Rosário Oeste/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 ao juízo da Vara Única da 

Comarca de Rosário Oeste/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. Joselaine Duarte Gonzaga 

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, 25 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: 0504239-82.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BERTOLINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/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$5.005,64 (cinco mil, cinco reais e sessenta e quatro 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. 

Joselaine Duarte Gonzaga 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, 25 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.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001949-32.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANZ GARCIA BLANCO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT0020921A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001949-32.2018.8.11.0001 REQUERENTE: FRANZ GARCIA BLANCO 

JUNIOR REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos, 

etc. Trata-se de ação anulatória de autos de infração de transito que a 

parte autora promove em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO – DETRAN, lavrados em locais diversos, aduzindo que não 

praticou tais infrações nem tampouco foi notificado. Aduz que só 

reconhece uma infração dentre todas as constantes do extrato, a de n.º 

F431013355 , por avançar sinal vermelho do semáforo, no dia 11 de 

novembro de 2017, entre a Av. Isaac Póvoas e a Rua Comandante Costa, 

no valor de R$293,47. Requer ao final “SEJA CONCEDIDO O PEDIDO DE 
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ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINAR, ESPECIFICA E MANDAMENTAL DE 

URGÊNCIA, inaudita altera parte, para a anulação OU suspensão de 

TODAS AS INFRAÇÕES (com exceção da F 43 1013355 que ocorreu em 

CUIABÁ/MT), e consequentemente, a retirada dos pontos da carteira de 

habilitação do autor, possibilitando a renovação.” “Requer ainda, em 

caráter de antecipação de tutela, que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO efetue a alteração da placa do 

seu veículo, sendo a única forma de resolver completamente o seu 

problema.” É o breve relato. Considerando o pedido de alteração de placa 

amparado em hipótese de suposta clonagem de placas, deve a parte 

comprovar que ingressou com tal pedido administrativo junto ao DETRAN. 

Registra-se, por oportuno, que o DETRAN faz tão somente as anotações 

das infrações processadas por outros órgãos, mas não possui dados 

referentes ao processo administrativo de imposição das penalidades, de 

modo que para a declaração de nulidade devem ser demandados os 

órgãos autuadores, o que determina a necessidade de atualização do polo 

passivo da ação, haja vista a existência de pedido de declaração de 

nulidade das infrações. Além disso, registra-se, ainda, que deve ser 

observada a competência legal em relação aos autos de infração de 

trânsito lavrados pelo DNIT, pois se trata de autarquia integrante da 

administração pública federal, que deve compor o polo passivo da 

demanda. A propósito: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DESCONSTITUIÇÃO DE AUTO 

DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA 

FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL. 1. Ajuizada a demanda visando à declaração de 

nulidade do auto de infração de trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária 

Federal e, por consequência, do PSDD, pela ausência de notificação 

regular da autuação por excesso de velocidade, não tem o DETRAN 

legitimidade passiva para a causa, já que, enquanto não anulado o AIT, 

cuja competência é da Justiça Federal, não é possível suspender a 

aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir, tendo em vista que 

a existência deste último (PSDD) pressupõe a existência e higidez daquele 

(AIT). 2. Mantido o indeferimento da petição inicial, forte no art. 265 , inciso 

II , do CPC , e extinção do processo com arrimo no art. 267 , inciso I e VI, 

do mesmo diploma legal. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS - Apelação 

Cível Nº 70060400066, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 27/08/2014). 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para: 1) esclarecer quanto ao pedido de tutela definitiva bem como 

quanto a pretensão de declaração de nulidade de ato administrativo 

compatibilizando o polo passivo; 2) informar o cumprimento da Resolução 

CONTRAN Nº 670, de 18/05/2017, publicado no Diário Oficial da União de 

22 de maio de 2017, e justificar eventual interesse no processamento da 

presente ação. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001986-59.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001986-59.2018.8.11.0001 REQUERENTE: EDUARDO MOREIRA 

LUSTOSA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Registra-se, prefacialmente, que o processo foi redistribuído para este 

Juizado Especial da Fazenda Pública em cumprimento da decisão 

declinatória de competência proferida pelo juízo da Vara Fazendária. 

Dispensa-se a realização da audiência de conciliação tendo em conta o 

adiantado estágio do processo e a manifestação de ausência de interesse 

em transigir, com amparo no Enunciado 1, facultando designá-la caso as 

partes expressem interesse na realização do ato processual, no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada sendo requerido no mencionado prazo, retornem os 

autos conclusos para sentença com prioridade. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001982-22.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CARDOSO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001982-22.2018.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO SERGIO CARDOSO 

RIBEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Registra-se, prefacialmente, que o processo foi redistribuído para este 

Juizado Especial da Fazenda Pública em cumprimento da decisão 

declinatória de competência proferida pelo juízo da Vara Fazendária. 

Dispensa-se a realização da audiência de conciliação tendo em conta o 

adiantado estágio do processo e a manifestação de ausência de interesse 

em transigir, com amparo no Enunciado 1, facultando designá-la caso as 

partes expressem interesse na realização do ato processual, no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada sendo requerido no mencionado prazo, retornem os 

autos conclusos para sentença com prioridade. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001975-30.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT0013260A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001975-30.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ GONCALO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Registra-se, prefacialmente, que o processo foi redistribuído para este 

Juizado Especial da Fazenda Pública em cumprimento da decisão 

declinatória de competência proferida pelo juízo da Vara Fazendária. 

Dispensa-se a realização da audiência de conciliação tendo em conta o 

adiantado estágio do processo e a manifestação de ausência de interesse 

em transigir, com amparo no Enunciado 1, facultando designá-la caso as 

partes expressem interesse na realização do ato processual, no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada sendo requerido no mencionado prazo, retornem os 

autos conclusos para sentença com prioridade. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001734-56.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGUES PINTO (REQUERENTE)

MARILENE PIMENTEL PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MB ENGENHARIA SPE 018 S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Joselaine Duarte 
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Gonzaga, Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Arquive-se com as 

baixas necessárias.Publicada no PJe.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: 1001566-54.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT24550/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. C. E. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Joselaine Duarte 

Gonzaga,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Arquive-se com as 

baixas necessárias.Publicada no PJe. 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: 1002827-88.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LACI ABADIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) HOMOLOGA-SE, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o pedido de desistência da ação formulado pela parte reclamante, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito sem resolução 

do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC/2015.Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 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 pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95.Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, 

arquive-se com as baixas, necessárias.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 09 de julho de 

2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito ” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002345-43.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DAIANNY DEISE DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para afastar os efeitos do 

Ato GP nsº 1426/2015 e 1292/2015 restrito à parte reclamante e 

CONDENAR a parte reclamada a proceder à nomeação de DAIANNY DEISE 

DE SOUZA RODRIGUES no cargo de “cargo de Profissional de 

enfermagem/perfil profissional: técnico de enfermagem com nível: médio”, 

com a averiguação dos documentos e requisitos necessários à assunção 

do cargo, nos termos do Edital, e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação 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. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 25 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: 0504238-34.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO MORENO SOBRINHO (EXEQUENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

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: “Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE os embargos de 

execução opostos pelo Estado, e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 35.192,42 

(trinta e cinco mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e dois 

centavos). No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se 

a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios 

incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao 

credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 

ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO BUENO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido 

descrito na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 

c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC/15.Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 
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12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito.Ingridy Taques 

Camargo,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Publicada no 

Sistema Pje.Cuiabá, 10 de julho de 2018.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002933-50.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

MARLON JACKSON GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) HOMOLOGA-SE, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o pedido de desistência da ação formulado pela parte reclamante, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito sem resolução 

do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC/2015.Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de 

Direito.Ingridy Taques Camargo,Juíza LeigaSENTENÇA,Vistos, 

etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95.Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 09 de julho de 

2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito ” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002522-07.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

WILSINEI SEZE SILVA DA SILVEIRA (REQUERENTE)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Posto isto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte Reclamada a pagar 

a parte reclamante, 03 (três) meses a titulo de Licença Prêmio convertida 

em pecúnia referente ao exercício do quinquênio de 2012/2017, 

considerando para o cálculo o valor do vencimento do mês anterior à 

propositura da ação, acrescidos de juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 

nº 11.960/09, e, de correção monetária, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 

e, posteriormente, pelo IPCA-E, ambos desde a citação, limitando o valor 

da execução ao teto dos Juizados Especiais. De consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação 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. P.R.I.C.Cuiabá-MT, 10 de 

julho de 2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003066-92.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECIL SILVA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Diante do exposto, DECLARA-SE em parte, a prescrição 

quinquenal dos pedidos relacionados aos anos anteriores a 08/11/2012, 

sendo a presente ação extinta parcialmente, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, II, do CPC/2015, e JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, incisos I, do 

CPC/2015.Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. 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.Publicada no PJe.Intime-se. 

Cumpra-se.Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquive-se.Cuiabá-MT, 10 de julho de 2018.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002474-82.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

HELENE RODRIGUES SILVA (EXEQUENTE)

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$5.909,42 (cinco mil novecentos e nove reais e quarenta e dois 

centavos). No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se 

a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios 

incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao 

credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 

ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 18 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: 1002442-77.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

VALDEMIR TAVARES DA SILVA (EXEQUENTE)

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 
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R$7.132,02 (sete mil cento e trinta e dois reais e dois 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, 18 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: 1002716-41.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA DA SILVA DUTRA (EXEQUENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

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$10.898,87 (dez mil oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e sete 

centavos). No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se 

a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios 

incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao 

credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 

ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 18 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: 1002467-90.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE SOUSA NAEDZOLD (EXEQUENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

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$9.776,50 (nove mil setecentos e setenta e seis reais e cinquenta 

centavos). No que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se 

a Súmula Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios 

incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao 

credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 

ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza." 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 18 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: 1000096-22.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DE OLIVEIRA CARVALHO (EXEQUENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

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$13.591,47 (treze mil quinhentos e noventa e um reais e quarenta e sete 

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, 18 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: 1002029-93.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA VIEIRA DE ANDRADE PROCHNOW (ADVOGADO(A))

ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

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: 11:20, 

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001486-90.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA RUTH FERREIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001486-90.2018.8.11.0001 REQUERENTE: EDNA RUTH FERREIRA MATOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação na qual a parte autora: “requer a concessão tutela antecipada 

para tão somente sobrestar, provisoriamente até o julgamento do presente 

processo, desconto a título de ressarcimento relativo ao débitos de carga 

horária ocorridos no exercício de 2011 (...)”. A parte autora aduz que “A 

presente ação tem como objeto a tangibilidade de ato administrativo de 

desconto de licença prêmio que tenha recebido a título de boa-fé verba de 

natureza alimentar, do quinquênio 12/08/2002 a 12 /08/ 2007. A inequívoca 

prova do direito da parte Requerente se faz pelo inteiro teor do processo 

administrativo número 0135872-4 8.2016 .8.11.000 0, conforme documento 

em anexo (doc. n.º 02).” É o breve relato. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 

estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Examinando 
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os documentos acostados aos autos, notadamente os de ID 13791421, 

verifica-se que a parte autora é servidora aposentada do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e realizou, por meio do processo n.º 

0135872-48.2016.8.11.0000, requerimento de dispensa de restituição de 

valores recebidos, em decorrência da interpretação errônea pelo DPP do 

TJMT, referente ao pedido de conversão de licença prêmio n.º 79/2015 

(CIA 0000922-39.2015.811.0000). O despacho de pagina 11/13 do ID 

supracitado, proferido pelo Coordenador de Recursos Humanos do TJMT, 

informa que o pedido de conversão de licença prêmio n.º 79/2015 (CIA 

0000922-39.2015.811.0000) foi indeferido pelo Presidente e o 

Departamento de Pagamento de Pessoal realizou, no mês de dezembro de 

2015, indevidamente, a efetivação de pagamento à servidora no importe 

de R$ 6.453,17. É cediço que o recebimento de boa-fé de valores por erro 

da administração não induz à devolução pois “A boa-fé na percepção de 

valores indevidos bem como a natureza alimentar dos mesmos afastam o 

dever de sua restituição.” (MS 25921 – STF- Min Luiz Fux). A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reiterada no mandado de 

segurança n.º 34243[1] elenca os critérios a serem observados para a 

não restituição de valor pelo servidor, vejamos: 1) boa-fé do servidor;(g.n) 

2) ausência de influência, pelo servidor, na concessão da vantagem; 3) 

existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou 

incidência da norma infringida; (g.n.) 4) interpretação razoável, embora 

errônea, da lei pela Administração. No caso dos autos, ao que se 

dessume da informação do servidor público coordenador de recursos 

humanos[2], não houve uma divergência de interpretação da lei, mas um 

erro material do Departamento de Pagamento de Pessoal que realizou o 

crédito de R$ 6.453,17 na conta da servidora mesmo tendo o Presidente 

do Tribunal INDEFERIDO a pretensão de conversão. Não se trata, portanto 

de uma revogação de decisão por parte da administração (porque decisão 

ordenando pagamento nunca existiu), tampouco poderia haver dúvida por 

parte da servidora de que a verba não lhe pertencia, haja vista que não 

demonstra que não tenha sido notificada de decisão que indeferiu a 

pretensão de conversão (aliás, não veio aos autos a cópia do processo 

a d m i n i s t r a t i v o  r e s p e c t i v o  -  d e  n . º  7 9 / 2 0 1 5  ( C I A 

0000922-39.2015.811.0000), de modo a comprovar ausência de 

comunicação à interessada da decisão de indeferimento do pedido, o que 

afasta, ao menos por ora, o reconhecimento antecipado da boa-fé, 

requisito essencial para a suspensão provisória dos descontos. Nesse 

quadro, não se desenha a probabilidade do direito necessário ao 

afastamento de ato administrativo que se presume legítimo. Por outro lado, 

como se trata de verba de caráter alimentar, restando demonstrada pela 

parte autora a ausência de comunicação da decisão de indeferimento do 

pedido de conversão proferida no processo n.º 79/2015 (CIA 

0000922-39.2015.811.0000), autorizado o reexame do pedido de tutela 

provisória. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o réu, com as advertências 

legais, especialmente para apresentar a documentação de que disponha 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1] AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DO TCU QUE RECONHECEU A 

ILEGALIDADE DA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA IMPETRANTE 

DO ÍNDICE DE 84,32% ALUSIVO AO PLANO COLLOR. DEVOLUÇÃO DAS 

VERBAS RECEBIDAS. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA 

DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. 1. 

Nos termos da orientação sedimentada nesta Corte, constitui ônus da 

parte agravante infirmar especificamente todos os fundamentos em que 

se baseou a decisão agravada (Súmula 287/STF). Precedente. 2. O STF 

firmou entendimento no sentido de que, atendidos os pressupostos 

estabelecidos pelo TCU e pela jurisprudência da Corte – boa-fé do 

servidor; ausência de influência, pelo servidor, na concessão da 

vantagem; existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade 

ou incidência da norma infringida; interpretação razoável, embora errônea, 

da lei pela Administração – descabe a restituição de valores percebidos 

indevidamente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.( STF - MS 

34243 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 

07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15-03-2017 

PUBLIC 16-03-2017). [2] Despacho de página 11/13 – id 13791421.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014915-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBIS MARCIANO ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1014915-04.2018.8.11.0041 REQUERENTE: KLEBIS MARCIANO ROCHA 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

parte autora requer a concessão de tutela provisória para que determine 

ao requerido a modificação na forma de descontos previdenciários, nos 

seguintes termos: “Seja concedido a título de antecipação dos efeitos da 

tutela a fim de determinar que o Requerido imediatamente se abstenha de 

descontar contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de 

”Gratificação por Dedicação Exclusiva”, ou se descontando-se os valores, 

sejam estes depositados em conta judicial;”. Argumenta, em síntese, que é 

indevido o desconto. É o breve relato. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 

estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. De acordo 

com o artigo 300 do CPC/2015: “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Nessa fase de 

cognição sumária, não exauriente, não se verificam os requisitos próprios 

à concessão da tutela pretendida. Não se identifica perigo de se aguardar 

o julgamento de mérito, notadamente na espécie em que, segundo informa 

a parte autora, a decisão administrativa da Corte de Contas já determinou 

a adequação perseguida, de modo que eventual descumprimento daquela 

decisão deve ser reportada àquele órgão, em tese, no âmbito 

administrativo. Necessário destacar que a conclusão do TCE não serve 

para justificar a providência idêntica na via judicial, tampouco vincula este 

juízo, haja vista que se tratam de instâncias diversas e há possibilidade, 

inclusive, de decisões divergentes quanto ao mérito. Na via judicial, tem-se 

que não estão adequadamente preenchidos os requisitos legais para a 

concessão da ordem liminar almejada, sem a oitiva da parte contrária, 

porquanto a matéria ainda é objeto de divergência jurisprudencial - RE 

593068/SC, ao qual foi atribuído repercussão geral (Informativo 787) pelo 

STF. Segundo a descrição contida no site do STF relativa às matérias 

afetas à repercussão geral[1] trata-se de : “ recurso extraordinário em 

que se discute, à luz dos artigos 40, §§ 2º e 12; 150, IV; 195, §5º; e 201, § 

11, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, da exigibilidade 

de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a 

gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o 

adicional de insalubridade, tendo em vista a natureza jurídica de tais 

verbas” - ou seja, o STF está a analisar a incidência ou não de 

contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos 

proventos de servidor público, de forma que, como se vê, ainda não há 

pacificidade de jurisprudência sobre o tema proposto, a ponto de permitir o 

deferimento da tutela provisória na forma requerida. Registra-se, ainda, no 

Superior Tribunal de Justiça, o AgRg no Recurso Especial n.º 

1.498.366-RS (2014/0303666-3). Por fim, entende-se que a pretensão se 

insere na vedação descrita no artigo 1º da Lei n° 8.437/1992. Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória. Designe-se audiência 

de conciliação. Cite-se e intime-se o Requerido para que traga aos autos 

documentos que contribuam para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se Gabriela Carina Knaul de 

A l b u q u e r q u e  e  S i l v a  J u í z a  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

h t tp : / /www.st f . jus .br /por ta l /processo/verProcessoAndamento.asp?

incidente=2639193 – acessado em: 16/08/2018 (às 18h29min).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RB COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT8906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 326 de 559



GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000910-97.2018.8.11.0001 REQUERENTE: RB COMERCIO DE ROUPAS E 

CALCADOS LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025124-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAARA S.A. EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO OAB - CE16744 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1025124-32.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DISTRIBUIDORA DE 

COMBUSTIVEIS SAARA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL REQUERIDO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. Cuida-se 

de ação declaratória que a DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA 

S.A promove em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO. Vê-se que a 

parte autora se apresenta como uma empresa, cujo tipo societário foi 

constituído sob a forma de Sociedade Anônima – S.A. Com essa 

característica, a pessoa jurídica requerente não figura no rol dos 

legitimados a litigar neste juízo, a teor do que dispõe o art. 5º, da Lei 

12.153/2009, senão vejamos: “Art. 5º. Podem ser partes no Juizado 

Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no. 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” O 

processo foi distribuído para uma Vara da Fazenda e, por equívoco, 

enviado ao Juizado Especial da Fazenda Pública porque considerou 

somente o valor da causa, desconsiderando o requisito de competência 

cumulativo acerca da natureza jurídica da pessoa jurídica da autora, que 

não se caracteriza como microempresa nem empresa de pequeno porte, 

daí a incompetência do Juizado. A incompetência no sistema dos juizados 

especiais determina a extinção do feito, de modo que não é hipótese de se 

suscitar conflito de competência, seja ante a clareza da lei, seja em razão 

de que se revela uma solução contraproducente para a própria justiça e 

mais morosa para a parte que necessita da tutela jurisdicional, pois diante 

da extinção sem resolução de mérito poderá distribuir novamente a 

demanda, observado o disposto no art. 286, II, do CPC. Ante o exposto, 

reconhece-se, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo, e, julga-se 

extinta a presente ação, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, 

IV, do Código de Processo Civil. Sem custas. Publicada no sistema PJe. 

Transitada em julgado, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 282, DE 17 DE AGOSTO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Mônica Cristina Neves, matrícula nº 9182, 

como Gestora Judiciário substituta, na Vara da Infância e Juventude, no 

período de 20 a 23 de agosto de 2018, em razão d e convocação pelo 

Tribunal de Justiça da servidora Letícia da Silva de Araújo Garcia, 

matrícula nº 21471, para participação de treinamento sobre o novo sistema 

nacional de adoção e acolhimento de crianças e adolescentes, na sede do 

Conselho Nacional de Justiça, na cidade de Brasília-DF.

 Artigo 2º - 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: 1005626-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

3S MADEIRAS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE SANTANA OAB - MS11705 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BANCO BRADESCO S.A. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerida para, no prazo de 3 (três) 

meses, instruir e remeter a carta de citação da denunciada, devendo o 

endereço de devolução do aviso de recebimento constar o do fórum, bem 

como indicar o número dos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001306-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARCOS OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 760143 Nr: 13413-06.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUCIMAR JOSÉ MORAVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 
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- OAB:OAB/MT8506A

 Dos Advogados das partes para tomarem ciência da data designada para 

a perícia, qual seja, 23/08/2016, às 11h, a realizar-se na SOMED, 

localizado na Rua Acyr Rezende, n. 2120, Vila Birigui.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 802622 Nr: 15437-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVALDO ARAUJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 752686 Nr: 9140-81.2014.811.0003

 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): NELES WALTER FERREIRA DE FARIAS, 

LIDIANE ALVES LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 

8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para intimação dos advogados das parte autora para 

manifestar-se nos autos quanto aos ofícios de fls. 66, 67 e 68, 

requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 293148 Nr: 7667-80.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 

COTEMINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CEZAR BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:OAB/MT11210A

 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 Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 720812 Nr: 1854-86.2013.811.0003

 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): TATIANE ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

quanto o petitório de fl. 147/149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816049 Nr: 1572-43.2016.811.0003

 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: MARA LUCIA PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Intimação da advogada do requerente, para no prazo legal, contrarrazoar 

Recurso de Apelação de fls. 158/167.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 855987 Nr: 1774-83.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE IVANILDO DE SOUZA DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DONIZETE CAVALARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - 

OAB:8347/MT

 Intimação do advogado do embargante, para no prazo legal, contrarrazoar 

o recurso de Apelação de fls. 241/264.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 92572 Nr: 3971-41.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A, SIMONE MARIA SOUSA MARTINS - OAB:OAB/MT. 

12.100B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT

 Intimação do advogado do exequente, para no prazo legal, manifestar-se 

nos autos quanto ao petitório de fls. 330/455.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 724624 Nr: 5606-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALNEY SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 447058 Nr: 2240-87.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR FERREIRA MARQUES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENA DE FREITAS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199, FERNANDA LIMA - OAB:186.247-OAB/SP, THIAGO 

NUNES DE OLIVEIRA MORAIS - OAB:OAB/SP225901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do autor, para no prazo 

legal manifestar-se nos autos quanto a devolução da Carta Precatória de 

fls. 333/346, requerendo o que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 846927 Nr: 10488-66.2016.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO, BOM 

JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, GERALDO VIGOLO, NELSON JOSÉ 

VIGOLO, ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:SP/98.709, TIAGO YUZO HENDO - 

OAB:OAB-SP 344867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado do autor para, no prazo legal, manifestar quanto a certidão 

do oficial de justiça de fl. 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 437682 Nr: 6349-81.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado do autor para, no prazo legal, manifestar quanto a 

devolução da carta precatória de fl. 84/97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 781749 Nr: 6874-87.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARADISO GIOVANELLA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANE GIORGI TORRES - 

OAB:OAB/RS 82.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimaçao do advogado da parte autora para se manifestar nos autos 

quanto aos documentos de fls. 53/54.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 814082 Nr: 909-94.2016.811.0003

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/TM14176A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257/MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:OAB/MT13249

 Initmação do advogado do requerido para contrarrazoar Recurso de 

Apelação de fls. 75/79 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 744489 Nr: 4644-09.2014.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILHONORTE - COMERCIO, IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E AGROPECUARIA LTDA, LEANDRO SIDNEI LOPES DA 

ROSA, SILVANA SILVESTRE DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 418186 Nr: 627-03.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOSÉ VIGOLO, GERALDO VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Vistos e examinados.

Tendo em vista que na data designada para a realização da audiência, 

este magistrado estará em período de licença médica, hei por bem 

redesignar o ato para o dia 04//10/18 às 14:00h.

Intime-se a todos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 736910 Nr: 16157-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOAQUIM DE CAMPOS LEOTERIO, IVANI LINO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR GUEDES DE MEDEIROS, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT, ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, NEUZA MARIA 

MUNIZ DE MEDEIROS, ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER 

VICTORIO, ROSEMARY MALUF FECHENER VICTORIO, WALKYRIA LEÃO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado dos autores para, no prazo legal, manifestar quanto as 

correspondências devolvidas de fl. 133/134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710022 Nr: 4970-37.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMIR GONÇALVES DE SOUZA - ME, ANÍSIO 

RODRIGO GOMES, DALMIR GONCALVES DE SOUZA, MARIA APARECIDA 

GONCALVES GOMES, CLEIA NATTES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, informar nos autos 

endereço atualizado dos executados Dalmir Gonçalves de Souza ME e 

Dalmir Gonçalves de Souza.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 895356 Nr: 3645-17.2018.811.0003

 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: RENATO ARANTES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR GUEDES AGUIAR - 

OAB:20217/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado do Embargante, para fazer comparecer na audiência 

designada, o embargante, em razão da devolução da carta de intimação, 

por motivo de não existir o número, conforme descrito no envelope de fls. 

48.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009650-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARCENDINO LINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009650-72.2017 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: José Arcendino Lino Ré: Energisa Mato Grosso S/A Vistos, etc... 

JOSÉ ARCENDINO LINO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação por Danos Morais' em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, aduzindo: “Que, é possuidor da unidade consumidora n° 6/130152-2; 

que, recebeu em sua residência uma notificação aduzindo que fora 

encontrado um débito pretérito em sua conta de energia elétrica no valor 

de R$ 591,75 (quinhentos e noventa e um reais, setenta e cinco 

centavos), referente a inspeção administrativa ocorrida em 20 de março 

de 2017; que, postulou o deferimento da liminar, a fim de que a ré se 

abstenha de efetuar a suspensão, assim, pugna pela procedência da 

ação, com a condenação da empresa ré em danos morais em R$ 

42.000,00 (quarenta e dois mil reais), bem como nos demais encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 42.591,75 

(quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e um reais, setenta e cinco 

centavos), postulando a ação sob o mando da assistência judiciária”. O 

pedido de antecipação da tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum 

recurso, sendo designado dia e horário para audiência de conciliação, a 

qual se realizou, não se obtendo êxito. Devidamente citada, contestou o 

pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela autora, 

dizendo: “Que, após a detecção, em 20 de março de 2017, de 

irregularidades na medição de energia elétrica no imóvel sob 

responsabilidade do autor, a ré promoveu revisão; que, todos os 

procedimentos realizados pela ré estão de acordo com a Resolução da 

ANEEL; que, a cobrança efetuada é regular; que, a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica tem amparo legal; que, inexiste dano 

moral, eis que ausente o ato ilícito atribuído à ré; que, os fatos narrados na 

inicial se constituem, no máximo, em mero aborrecimento, ensejando assim 

a improcedência do pedido; que, não há ilícito, por isso, descabe a 

pretensão de condenação da ré em dano moral; que, em havendo 

condenação deve-se observar os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, assim, pugna pela improcedência da ação, com a 

condenação do autor nos ônus da sucumbência. Junta documentos”. 

Sobre a contestação, houve manifestação do autor. Foi determinada a 

especificação das provas, tendo as partes requerido o julgamento 

antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. 

D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, 

uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é 

suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao 

julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. José Arcendino Lino aforou a presente ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

em desfavor da empresa Energisa Mato Grosso, Distribuidora de Energia 

S/A, caracterizado pela fatura eventual no valor de R$ 591,75 (quinhentos 

e noventa e um reais, setenta e cinco centavos), bem como reparação de 

danos morais, por suposto consumo não faturado e ameaça de 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, experimentando, com tais 

fatos danos morais. Analisando as razões de fato e de direito deduzidas 

pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento, em parte, pois, em que pese a versão 

defensiva trazida na contestação, entendo que há provas suficientes a 

demonstrar que a culpa pela ocorrência dos fatos narrados na exordial, 

devem ser debitados à empresa ré, que não tomou as providência 

necessárias que o caso, naquele momento exigia. De outra banda, a ré 

afirma insistentemente em sua resposta que após realizar inspeção in 

loco, de forma unilateral, constatou que havia adulteração no relógio de 

medição da autora e tal é demonstrado através de perícia e termo de 

ocorrência. O termo de ocorrência carreado aos autos pela empresa ré, 

produz item que dizer ser a Energisa quem vai empregar unilateralmente 

os critérios para revisar o faturamento da energia elétrica, sendo certo 

que consumidor nenhum tem os conhecimentos técnicos necessários para 

saber identificar os códigos de irregularidades mencionadas na inspeção, 

ou seja, "medidor com tampa perfurada/quebrada”, a não ser que o 

consumidor tenha qualificação especial para trabalhar com medidas e 

aparelhos registradores de energia elétrica. Portanto, a declaração da 

forma que foi prestada pelo autor na qualidade de consumidor nenhuma 

valia tem para garantir a ré em receber os valores apurados em razão de 

inspeção unilateral realizada. Isso porque o artigo 46 do Código de Defesa 

do Consumidor registra que os contratos que regulam as relações de 

consumo não obrigarão aos consumidores, se não lhes for dada a 

oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os 

respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a 

compreensão de seu sentido e alcance. Ora, não pode a fornecedora de 

energia suspender ou ameaçá-la de suspensão no fornecimento do 

serviço à autora e/ou querer fazer cobrança - que está com seus 

pagamentos em dia e mesmo que assim não o fosse - sob a alegação de 

revisão de faturamento, onde de forma unilateral foi apurado elevado valor 

para pagamento, por motivo de fraude no medidor de energia elétrica, sem 

que o consumidor tenha tido oportunidade de se defender e de conhecer 

efetivamente os critérios e os modos pelos quais foi realizada a inspeção, 

bem como integralmente conhecer as razões conclusivas da constatação 

de fraude que pretendem justificar a cobrança. O ordenamento positivo 

vigente, nos artigos 22, 42 e 71 do Código de Defesa do Consumidor 

oferecem força suficiente para amparar a pretensão esposada na inicial, 

assim: "art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos" "Art. 42 - Na 

cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça". "Art. 71 - Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, 

constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou 

enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor 

injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou 

lazer: pena: detenção de três meses a um ano e multa". Bem por isso e 

sem nenhuma dúvida, afirmo que não é possível a ré cobrar os valores 

questionados, uma vez que estes foram alcançados sob a alegação de 

possível fraude apurada unilateramente, pois a cobrança se coloca como 

ofensiva aos preceitos constitucionais e legais anteriormente citados e 

transcritos. É imperioso ressaltar que nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

firmou jurisprudência no sentido de que não ser possível a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica por débito de fatura eventual. “RECURSO 

DE AGRAVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO PRETÉRITO - DISCUSSÃO 

EM JUÍZO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

INSCRIÇÃO DO NOME NO ROL DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO. A interrupção do fornecimento de energia 

elétrica mostra-se possível apenas na hipótese de o débito cobrado ser 

referente ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente, 

situação que não se amolda ao caso em comento, porque em discussão 

judicial débito pretérito. A discussão judicial do débito pretérito de fatura de 

energia elétrica somada a caução prestada, impede, por ora, a inscrição 

do nome do devedor no rol dos inadimplentes.” (Apelação Nº 4265/2011 - 

tjmt). Nesse mesmo sentido, é a orientação do STJ. Veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA 

CONTESTADA EM JUÍZO. DÉBITO PRETÉRITO. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui entendimento 

consolidado no sentido de que há ilegalidade na interrupção no 
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fornecimento de água nos casos de dívida contestada em Juízo, referente 

a valores apurados unilateralmente pela concessionária e decorrentes de 

débitos pretéritos, uma vez que o corte configura constrangimento ao 

consumidor que procura discutir no Judiciário débito que considera 

indevido. 2. ADEMAIS, O STJ POSSUI ENTENDIMENTO PACÍFICO NO 

SENTIDO DE QUE NÃO É LÍCITO À CONCESSIONÁRIA INTERROMPER O 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÍVIDA PRETÉRITA, EM FACE 

DA EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS LEGÍTIMOS DE COBRANÇA DE 

DÉBITOS ANTIGOS NÃO PAGOS. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, 

AgRg no AREsp 132/PE, AgRg no AREsp 2011/0027099-7, Rel. Min. 

MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª T., Data da Publicação/Fonte DJe 

27/04/2011) No entanto, ressalvo que a ré tem a via judicial para 

demonstrar efetivamente a ocorrência de fraude e os valores 

eventualmente desviados dos seus cofres pelo autor e assim legitimar 

suas cobranças. Até porque a Cemat dispõe dos recursos processuais e 

de ações previstas na legislação para recebimento de seus créditos, 

inclusive com a responsabilização solidária do proprietário do imóvel, isto 

sem contar na cobrança de multa, juros e correção monetária. Dispondo, 

pois, a ré para a cobrança do valor que reputa devido, não pode a autora 

ficar sujeito à coação assentada na ameaça de interrupção do 

fornecimento de energia, em face de apuratório unilateral, sem a marca do 

contraditório e ampla defesa. Importante salientar que mesmo no feito de 

execução, onde o exequente dispõe de título de crédito pré-constituído, 

revelador da existência de dívida líquida, certa e exigível não é possível ao 

mesmo expor o devedor ao ridículo, com meios coercitivos, devendo o juiz 

determinar o andamento da ação pela maneira menos gravosa para o 

inadimplente. Assim, também não pode a Energisa coagir ao consumidor 

com o corte ou outra forma, quando o recebimento for viável de forma 

menos gravosa, por meio da ação de cobrança, tomando especial relevo o 

fato dos valores serem decorrentes de 'revisão de faturamento, etc...', 

cujos critérios são altamente questionáveis, pois estabelecidos pelos 

tecnocratas do governo, em gabinetes luxuosos, longe da realidade 

brasileira e em antagonismo com preceitos de defesa do consumidor. 

Registre-se que o embasamento jurídico da ré - para suspender a energia 

- está fincado no art. 75 da Portaria nº 466/97, que repete basicamente os 

dizeres da Portaria nº 222, de 22/12/87, do DNAEE, órgão federal 

vinculado ao antigo Ministério de Minas e Energia. É nessa norma 

administrativa que basicamente a ré se ampara para 'cortar e ameaçar a 

suspensão' da energia elétrica dos consumidores, alegando a famigerada 

'revisão de faturamento' expondo-os ao vexame e ao ridículo, em visível 

posição de fraqueza e impotência diante do absolutismo do Poder Público 

e Econômico. Dando plena validade a posição jurídica adotada nesta 

decisão, vejamos a postura do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado e 

de outros Tribunais desta Nação, espelhados nos julgados adiante: 

"Ementa. Mandado de Segurança. Corte no fornecimento de energia 

elétrica. Serviço essencial. Suspeita de fraude. Defeso corte de 

fornecimento de energia elétrica. Serviço de caráter essencial, sob a mera 

suspeita de fraude na unidade do consumidor" (TJRO - Duplo Grau de 

Jurisdição nº 97.000939-0, julgado em 17 de outubro de 1997). "Ementa. 

Energia elétrica. Corte. Religação. Portaria Ministerial. Código de Defesa do 

Consumidor. Decisão reformada. Não legitima o corte de fornecimento de 

energia elétrica por mera suspeita de fraude decorrente de inspeção 

efetivada unilateralmente pela própria companhia fornecedora, ainda que 

vigente a firmada Portaria do DNAEE e existente contrato de fornecimento. 

Ambos conteriam normas abusivas a teor do que dispõe os arts. 39,VII e 

51, IV e XIII do Código citado, além do que é direito básico do consumidor 'a 

adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral'( art. 6º, X, 

do CDC). Dentro de uma visão moderna da prestação de serviço é 

incompatível a prática adotada pela companhia. Agravo provido. (TJPE - 

Agravo de Instrumento n. 21074-0, 4ª Câmara, julgado em 18/outubro/96). 

"Ementa. Mandado de Segurança. Corte de fornecimento de energia 

elétrica. Medidor danificado. Suspeita de fraude. Consumo e valor 

unilateralmente estipulados pela concessionária. Ilegalidade. Ilegal e 

passível de correção pelo mandado de segurança é a determinação de 

corte no fornecimento de energia elétrica decorrente da recusa de o 

impetrante pagar o consumo e valor unilateralmente estipulados pela 

concessionária que, encontrando medidor danificado e suspeitando de 

fraude, realiza perícia e outras diligências sem facultar seu 

acompanhamento pelo consumidor" (TJRO - Apelação Cível n. 94.003457, 

julgada em 18 de abril de 1995). "Ementa. Reexame de sentença. Apelação 

cível. Mandado de segurança. Empresa concessionária de energia 

elétrica. Inadimplência do consumidor. Suspensão de fornecimento de 

energia elétrica. Portaria n. 222/87, do DNAEE. Inadmissibilidade. Norma 

administrativa sem base legal. Exposição do consumidor ao ridículo. 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cobrança do crédito pela 

via judicial própria. 'Writ' deferido. Recurso desprovido. Sentença 

confirmada. Descabe a suspensão (corte) de fornecimento de energia 

elétrica a consumidor inadimplente, expondo-o ao ridículo ou à situação 

vexatória. Não tem supedâneo legal a simples Portaria n. 222/87, do 

DNAEE, de caráter meramente administrativo. Tem aplicação à hipótese o 

art. 42 'caput' do Código de Defesa do Consumidor, legislação norteadora 

das relações de consumo entre concessionária-fornecedora e 

consumidor" (TJMT -Reexame necessário de sentença com recurso de 

apelação cível - Classe II - 27, n. 512, rel. Des. Wandyr Clait Duarte). 

"Energia Elétrica. Corte no fornecimento. Falta de pagamento de tarifa de 

consumo. Medida visando a compelir o usuário a saldar débito. 

Inadmissibilidade . Mandado de segurança concedido. Voto vencido" (RT - 

626/159). "Não existe ilegalidade a apresentação do recurso e preparo em 

comarca diversa ante a determinação contida no provimento nº 13/94 do 

Conselho Superior da Magistratura, inexistindo incompatibilidade com o 

disposto no art. 511 do CPC. A questão da nomenclatura da ação é 

irrelevante porque o art. 282 do CPC não exclui os aforismos Da mihi 

factum, dabo tibi jus aplicando o Juiz o direito ao fato, ainda que aquele 

não tenha sido invocado. Inadmissível se apresenta o levantamento 

unilateral de eventual irregularidade no medidor, ao talante da própria 

concessionária, sem o devido processo legal e ampla defesa, quando a 

mesma possui os meios jurídicos e legais próprios a espécie. (Grifamos) O 

corte indevido do fornecimento de energia é causa suficiente de ofensa a 

mora do usuário, sujeito a compensação de ordem financeira". ( TJMT - 

Apel. Cív. nº 25.089, rel. Juiz Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câm. Cív. 

Apelante: Rede/Cemat. Apelado João Carlos de Oliveira Sanches). Ainda, 

sobre a questão, podemos dizer que o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento pacífico no sentido de que não é lícito à concessionária 

interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, em face 

da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos 

não pagos. De forma que, entendo que na hipótese dos autos deve haver 

a declaração de inexistência do débito. O dano moral constitui prejuízo 

decorrente da dor imputada à pessoa, em razão de atos cujas 

consequências ofendem, indevidamente, seus sentimentos, provocando 

constrangimento, tristeza, mágoa, ou atribulações na esfera interna 

pertinente à sensibilidade moral, definindo-o José Eduardo Callegari Cenci, 

inspirado em Wilson Melo da Silva, "como aquele que diz respeito às 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural - não jurídica - em seu 

patrimônio de valores exclusivamente ideais, vale dizer, não econômicos. 

Na conformidade desta doutrina, o dano moral teria como pressuposto 

ontológico a dor, vale dizer, o sofrimento moral ou mesmo físico inferido à 

vítima por atos ilícitos, e face de dadas circunstâncias...", acentuando 

esse doutrinador que o “Dano moral é, em síntese, o sofrimento 

experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por 

outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito." ("Considerações 

sobre o dano moral e sua Reparação", RT 638/46). Como frisado 

anteriormente, o dever de indenizar encontra suas diretrizes no art. 186 

do Código Civil, ao preconizar que todo aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a 

outrem, fica obrigado a reparar o dano, advindo dessa norma que o dever 

ressarcitório exige a presença da culpa. A propósito, J.M. Carvalho dos 

Santos ensina que: "O essencial para ver a responsabilidade civil não é 

somente a imputabilidade; é preciso também que o fato seja culposo, isto 

é, contrário ao direito. A palavra culpa é empregada aí não no seu sentido 

restrito, mas no seu significado mais lato, abrangendo até o dolo. O nosso 

legislador, não se afastando da doutrina tradicional, conserva a 

responsabilidade civil com fundamento na culpa, provocada ou presumida, 

não acolhendo a nova teoria da responsabilidade sem culpa, tal como quer 

"Unger", e outros juristas de não menor porte." ("Código Civil Brasileiro 

Interpretado", vol. III, 15ª edição, pág. 320/321). O dever de indenizar, 

como é sabido, nasce da conjugação de três elementos, quais sejam, a 

existência do dano resultante da prática de um ato ilícito, e do nexo causal 

entre o primeiro e o segundo. No caso do dano moral, é notório que não se 

exige a prova efetiva do dano. Todavia, é mister que o dano alegado 

advenha de ato ilícito. Assim, é bastante a demonstração da efetiva 

ocorrência do fato gerador do pleito de dano moral. Além disso, para 

configurar o dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação, sensibilidade exacerbada. Só deve ser reputado como causador 

do dano moral o ato que agride os direitos da personalidade e gere dor 
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física ou moral, vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Pois bem. Tratando-se 

a energia elétrica de bem indispensável às pessoas, fornecida por meio de 

serviço público subordinado ao princípio da continuidade da prestação, 

consideram-se incontroversos e passíveis de indenização os transtornos 

e os aborrecimentos causados ao consumidor que se vê impossibilitado 

de usufruir dela, em sua residência, em decorrência de indevida 

suspensão do serviço ou ilícita negativa da prestação do serviço. Nesse 

ínterim, é cediço que não é todo e qualquer ato comissivo ou omissivo 

praticado pela ré que gera o direito ao ressarcimento, cumprindo à parte, 

que se entende lesada, demonstrar a ocorrência do ato, o dano sofrido 

(material ou moral) e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano daí 

advindo. Ou seja, desde que efetivamente verificado o dano, a sua 

reparação é devida, encontrando proteção no texto constitucional, como 

direito fundamental, independente dos reflexos patrimoniais advindos do 

referido dano. O Prof. Yussef Said Cahali tece interessantes 

considerações acerca do conceito de dano moral: (...) é a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte 

efetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que 

provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) 

e dano moral puro (dor, tristeza, etc.) (...)". (Dano Moral. Editora Revista 

dos Tribunais. São Paulo 1998, 2ª edição. p. 20). Com efeito, o ônus da 

prova do dano moral é de quem o alega, cumprindo, à autora, a 

incumbência de comprovar a ocorrência do ato ilícito, o dano causado e o 

nexo causal entre o ato e o dano, nos termos do estabelecido no art. 373, 

I, do Código de Processo Civil. Analisando detidamente os documentos 

trazidos ao processo, extrai-se que o dano moral declarado pelo 

requerente não restou comprovado. A meu ver, a emissão da cobrança de 

suposto débito existente não importa, automaticamente, em reparação por 

dano moral, sobretudo se não houve, no presente caso, interrupção no 

fornecimento de energia elétrica. Nessa linha, vê-se que o autor não 

logrou êxito em demonstrar a ocorrência de efetivo dano moral, não 

havendo qualquer comprovação de que os seus atributos da 

personalidade tenham sido violados a ponto de causar-lhe 

constrangimentos, perturbações, ou desequilíbrios psíquicos. Mera 

alegação de abalo moral não se mostra suficiente à configuração do dano. 

Sobre o tema, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER 

O USUÁRIO SE BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO - DANOS MORAIS - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

REFORMARA EM PARTE. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 

da ANEEL depende, pela própria redação do preceito normativo, de 

matéria probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver 

comprovação de faturamento inferior ao correto, ou não ter havido 

qualquer faturamento. No caso concreto, ante a análise dos históricos de 

consumo de energia elétrica, tem-se que a violação do medidor constitui 

elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a manutenção da 

sentença, que declarou indevida a cobrança realizada pela CEMIG. Não 

obstante, é certo que a mera cobrança do débito não dá ensejo à 

indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0435.10.000747-3/001 - Rel. Des. Geraldo Augusto - Pub. em 

14/08/2013). “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

CEMIG - FRAUDE NA AFERIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA DO APARELHO DE MEDIÇÃO - 

UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO - OFENSA AOS PRINCIPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CONSUMO DE ENERGIA NÃO 

FATURADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS - COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

INDEVIDA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REFLEXO NA 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. - A cobrança de valores referentes a suposto erro na 

medição, devido a constatação de violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica, deve ser acompanhada de comprovação 

técnica do prejuízo da prestadora. A mera violação do lacre de segurança 

não tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia, com a participação do 

consumidor, para ser demonstrada, sob pena de violação dos princípios 

do contraditório e da ampla defesa. - O dever de indenizar por danos 

morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos, bem 

como de sua relevância no plano subjetivo. Nesse contexto, o mero envio 

de cobranças indevidas à residência do autor não tem o condão de 

caracterizá-lo, quando não evidenciado qualquer prejuízo extrapatrimonial 

relevante. - Nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil, no 

processo em que cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão 

recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os 

honorários e as despesas. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0702.11.029494-0/001 - Relª. Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade 

- Pub. em 07/03/2013). Em sendo assim, o caminho a ser trilhado é da 

procedência parcial da ação. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

'Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação por 

Danos Morais" promovida por JOSÉ ARCENDINO LINO, em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO, DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com 

qualificação nos autos, para declarar a inexistência do débito 

caracterizado pela fatura eventual no valor de R$ 591,75 (quinhentos e 

noventa e um reais, setenta e cinco centavos), com vencimento para o dia 

28 de agosto de 2017, conforme descrita nos autos. Arbitro os honorários 

advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Uma vez julgado parcialmente 

procedente a pretensão conjunta, é imperioso, processualmente, que se 

distribua e se autorize a compensação dos ônus sucumbenciais na 

proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% (sessenta por 

cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 

306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas 

apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à 

autora da ação. Os percentuais de 40% e 60% incidirão sobre a 

importância de R$2.000,00, referentes aos honorários sujeitos à 

compensação; e, no caso do autor, deverá ser observado o disposto no § 

3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando a decisão 

ID-10808448. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt. 16/agosto/2.018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000409-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOPES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ANTONIO BELEM (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001412-64.2017 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autor: 

Gilberto Souza de Oliveira Réus: Patrik Herber Rosario e Julho Cesar 

Vistos, etc... GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com a presente 

'Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais' em desfavor de 

PATRIK HERBER ROSARIO e JULIO CESAR CARBONATO, com 

qualificação nos autos, aduzindo: “Que, no dia 24 de dezembro de 2016, 

por volta das 12:00 horas, conduzia seu veículo VW/Gol, placa JYF-7851, 

pela MT-270, sentido Rondonópolis/Guiratinga-Mt.; que, após uma curva 

acentuada, foi avistado pelo autor vários buracos na pista de rolamento, 

diminuindo a velocidade; que, o réu Julho Cesar pilota uma moto de placa 

QBZ-1829, de propriedade do réu Patrik, o qual veio a colidir na traseira do 

veículo do autor, causando danos materiais; que, para reparar os danos 

deverá gastar a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), orçamento de 

menor valor junto à Funilaria e Pintura Santo Expedito, nesta cidade; que, 

em face do acidente experimentou contrariedade, tendo seu emocional 

abalado, assim, deve ser ressarcido com danos morais no importe de 10 

(dez) salários mínimos, assim, requer a procedência da ação, com a 

condenação dos réus nos encargos da sucumbência. Junta documentos e 

dá à causa o valor de R$ 10.370,00 (dez mil, trezentos e setenta reais), 

postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. Foi agendada 
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audiência de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito. 

Devidamente citados, contestaram o pedido, onde procuraram rebater os 

argumentos levados a efeito pelo autor, dizendo: “Que, é necessário 

destacar que o abalroamento foi tão insignificante que não quebrou 

nenhuma peça da motocicleta; que, na procura das fotos, pode-se 

observar que não há cacos de vidros ou de plástico no chão próximo ao 

local da suposta batida; que, fica provado que a batida nada mais foi que 

um pequeno incidente de percurso causado por defeitos na rodovia, 

assim, requer a improcedência da ação, com a condenação do autor nos 

ônus da sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, 

manifestou-se o autor. Foi determinada a especificação das provas, bem 

como designada audiência de instrução e julgamento, a qual se realizou. 

Compareceram ao ato o autor e seu procurador, os réus e seu procurador 

não compareceram à audiência e nem justificaram as ausências. Foi 

tomado o depoimento pessoal do autor e, em alegações finais, fora 

ratificada a pretensão inicial, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Gilberto Souza de Oliveira aforou a presente ação 

em desfavor de Patrik Herber Rosário e Julio Cezar Carbonato, porque, 

segundo a inicial, no dia 24 de dezembro de 2016, por volta das 12:00 

horas, foi vítima de acidente de trânsito ocorrido na MT-270, pois, quando 

avistou na faixa de rolamento vários buracos que ocupavam praticamente 

toda extensão, reduziu a velocidade do veículo, sendo abalroado pela 

motocicleta tripulada por Julio Cesar de propriedade de Patrik Rosário, 

causando-lhe danos tanto na órbita material, como moral. O acidente 

ocorreu na MT-270, via asfáltica de grande fluxo de veículo, como todas 

as artérias asfálticas que cortam o nosso Brasil, portanto, devem os 

motoristas ter cautela redobrada, mormente quando se segue à traseira de 

outro veículo, vez que é perfeitamente previsível que aquele que vai à 

frente pode parar repentinamente ou diminuir a velocidade e/ou outra 

manobra. Remansosa jurisprudência em nosso país tem entendido que 

bruscas frenadas de veículos em ruas da cidade, mesmo aquelas de 

tráfego intenso e rápido, nada têm de inusitado, constituindo mesmo 

acontecimento corriqueiro, o que os motoristas não podem deixar de 

prever, por isso que devem sempre guardar a distância necessária do 

veículo que segue à frente, suficiente para dar tempo ao estancamento do 

veículo, evitando-se qualquer colisão. Ademais, o motorista que segue à 

retaguarda de outro veículo, tem por obrigação manter entre os dois 

carros, distância mínima razoável, que lhe possibilite sempre, num caso de 

emergência, a parada rápida do próprio veículo ainda dentro do espaço 

visível à sua frente. Quando um veículo segue outro com a mesma 

velocidade daquele que o precede, deve manter distância que permita seja 

freado sem colidir com o da frente. Frenagem ou diminuição brusca de 

velocidade é fato perfeitamente previsível, daí constituir elementar 

obrigação de quem trafega à retaguarda de outro veículo, dirigir com 

atenção e guardar distância suficiente para, numa emergência, evitar o 

acidente. Portanto, em se tratando de colisão na traseira, milita a 

presunção de que o condutor do veículo que dirigia atrás não guardou a 

distância necessária para a segura circulação dos veículos, capaz de 

possibilitar a frenagem adequada e evitar esse tipo de acidente. Nestes 

termos, preceitua o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Pode-se até 

dizer que, volvendo a estes autos, se o réu guardasse uma distância 

segura do veículo tripulado pelo autor, certamente teria conseguido parar 

a tempo, presumindo-se daí, a sua culpa para o evento. O fato é que os 

réus não lograram, desconstituir a presunção, alhures mencionada, que 

milita contra si. Com efeito, a não observância da distância de segurança 

constitui imprudência, tema sobre o qual trata Rui Stoco, em seu "Tratado 

de Responsabilidade Civil", Revista dos Tribunais, 5ª. edição, traz a lume 

lição de Wilson Melo da Silva, cujo alerta é no sentido de que: "imprudente 

e, pois, culpado, seria ainda, o motorista que integrando a corrente do 

tráfego descura-se quanto à possibilidade de o veículo que lhe vai à frente 

ter de parar de inopino, determinando a colisão. O motorista que segue 

com seu carro atrás de outro veículo, prudentemente, deve manter uma 

razoável distância do mesmo, atento à necessidade de ter de parar de um 

momento para o outro. Ele não vê e não sabe, às vezes, o que se 

encontra na dianteira do veículo em cujo rastro prossegue. Mandaria, por 

isso mesmo, a prudência, que tivesse cautela e atenção redobradas para 

que não se deixasse colher de surpresa por alguma freada possível do 

veículo após o qual ele desenvolve sua marcha". Sobre a questão, eis a 

jurisprudência:”A parada repentina de veículos no trânsito é comum e 

previsível. Deve, por isso, o motorista manter um espaço livre à sua frente, 

a fim de que, em caso de brusca parada do veículo que lhe está na 

dianteira, possa também deter o seu conduzido sem causar colisão" 

(TACRIM - SP - AC - Rel. Jarbas Mazzoni - JUTACRIM 71/260). "- “Todo 

condutor deve respeitar distância de segurança, em relação ao veículo 

que circula à sua frente, mostrando-se fato absolutamente previsível a 

parada brusca de tal veículo, especialmente diante de acidente na pista. - 

É de se presumir ser responsável pela ocorrência de acidente 

automobilístico o motorista que abalroa a traseira de outro veículo, por se 

considerar que não tenha ele respeitado a necessária distância de 

segurança entre o seu veículo e o que se seguia a sua frente. - Não tendo 

o réu se insurgido, na própria defesa, contra a mensuração feita pela 

autora, relativamente aos danos materiais por ela suportados, não há mais 

como revolver esta questão em sede de apelação, diante da presunção de 

veracidade, ditada pela norma constante do caput do Artigo 302 do CPC.". 

(TJMG, Apelação Cível nº 2.0000.00.402.861-9/000, 10ª Câmara Cível, Rel. 

Des. Pereira da Silva, p. 21/02/04). "APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - PRESUNÇÃO DA CULPA - FRENAGEM BRUSCA - BATIDA 

TRASEIRA - RESPONSABILIDADE CIVIL - ÔNUS DA PROVA - DANOS 

MATERIAIS - PENSÃO - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO DO VALOR. 

Presume-se a culpa do condutor do veículo que se chocou na parte 

traseira da motocicleta do primeiro apelante e, dessa forma, impõe-se 

àquele a obrigação de indenizar o ofendido pelos danos materiais e morais 

sofridos. Qualquer condutor está sujeito a situações abruptas que o 

obriguem a uma ação imediata, seja no sentido de frear, seja no sentido de 

desviar-se, impondo-se portanto àqueles que estejam na direção dos 

veículos atitudes seguras e preventivas relativas à observância das 

normas de trânsito, notadamente acerca da distância mínima obrigatória 

entre os veículos. A responsabilidade civil, consubstanciada no dever de 

indenizar o dano sofrido por outrem, advém do ato ilícito, resultante da 

violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao 

respectivo titular." (TJMG, Apelação Cível nº 1.0313.04.145423-9/001, 17ª 

Câmara Cível, Rel. Des. Irmar Ferreira Campos, p.02/11/06). Segundo a 

regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, 

no caso posto à liça, a autora comprovou através de prova documental a 

culpa dos réus, estes, por sua vez, nada carrearam aos autos no sentido 

de minorar a situação incômoda em que se encontram, ficando a 

esquivança apenas e tão somente em meras alegações. Diante de todos 

esses elementos, chega-se a conclusão segura que o único culpado pelo 

sinistro foi, o piloto da moto, o qual não obrara com os cuidados 

necessários quando pilotava o veículo – moto -, assim, não havendo como 

isentá-lo da responsabilidade, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a 

procedência da ação. Assim, depois de acurada análise das razões de 

fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à 

colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, porque, 

em que pese a versão apresentada na peça bloqueio, entendo que há 

elementos suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato 

descrito na exordial, deve ser debitada à ré. No que se refere ao dano 

material, inequívoca a sua procedência, pois o veículo do autor restou 

danificado na lateral traseira, segundo o orçamento de menor valor fora o 

apresentado pela empresa Funilaria e Pintura Santo Expedito no importe de 

R$ 1.000,00 (um mil), consoante se pode verificar pelo documento 

ID-5057245. No que tange aos alegados danos morais, entendo que não 

merece provimento, pois os acontecimentos que ensejaram o ajuizamento 

da presente ação não motivam qualquer reparação moral, uma vez que 

somente os fatos e os acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio 

psicológico do indivíduo devem ser considerados para tanto, sob pena de 

ocorrer uma banalização deste instituto. Sobre a matéria, é a lição de Silvio 

de Salvo Venosa: "Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, 

moral e intelectual da vítima. Nesse campo, o prejuízo transita pelo 

imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se estabelecer a 

justa recompensa pelo dano. Em muitas situações, cuida-se de indenizar o 

inefável. Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode 

acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do 

homem médio, o 'bônus pater familias': não se levará em conta o psiquismo 

do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos 

da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de 

resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas 

seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o 

pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição 

reflexa da alegria é uma constante do comportamento humano universal." 

(in "Direito Civil: Responsabilidade Civil", 4ª ed., São Paulo: Ed. Atlas, 2004, 

p. 39). Tenho que não restaram demonstrados os danos morais alegados 
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pela parte autora, o que se fazia imprescindível para gerar o dever 

indenizatório. Embora os fatos narrados possam ter trazido para o autor 

um aborrecimento, isto não é o suficiente para caracterizar os danos 

morais, passíveis de indenização. Face ao exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais' proposta por GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA, em 

desfavor de PATRICK HERBER ROSARIO e JULIO CEZAR CARBONATO, 

todos com qualificação nos autos, condenando os réus, de forma 

solidária, ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

referente ao dano material, o que deverá ser corrigido com juros de 1% ao 

mês, a contar da citação e correção monetária – INPC – a partir do efetivo 

desembolso, bem como nas custas processuais e em honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

condenação, devendo ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgada e feitas as anotações de 

estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-Mt., 17 de agosto de 2.018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007227-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO REZENDE SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO JOAQUIM QUINEBRE OAB - MT0012196S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDO PERTILE & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

W. S. GARROTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS E ARTIGOS DO 

VESTUARIO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA OAB - MT13286/A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007227-42.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: SILVANO REZENDE SILVA - ME REQUERIDO: ELIDO 

PERTILE & CIA LTDA - ME, W. S. GARROTE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CALCADOS E ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - ME Vistos etc. Defiro o 

petitório de ID 12309897. Cite-se a segunda requerida no endereço ali 

indicado. REDESIGNO a audiência conciliatória para o dia 20 de setembro 

de 2018, às 08h. Às providências. RONDONÓPOLIS, 10 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007227-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO REZENDE SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO JOAQUIM QUINEBRE OAB - MT0012196S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDO PERTILE & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

W. S. GARROTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS E ARTIGOS DO 

VESTUARIO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA OAB - MT13286/A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007227-42.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: SILVANO REZENDE SILVA - ME REQUERIDO: ELIDO 

PERTILE & CIA LTDA - ME, W. S. GARROTE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CALCADOS E ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - ME Vistos etc. Defiro o 

petitório de ID 12309897. Cite-se a segunda requerida no endereço ali 

indicado. REDESIGNO a audiência conciliatória para o dia 20 de setembro 

de 2018, às 08h. Às providências. RONDONÓPOLIS, 10 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006000-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDEILSON CARMO DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILMAR SALES MIRANDA OAB - MT5388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006000-80/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Edeilson Carmo de Lara. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. EDEILSON CARMO DE LARA, com qualificação 

nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito” em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial, 

carreando aos autos o documento comprobatório da legitimidade do autor, 

eis que no contrato de locação, consta como locador pessoa diversa da 

titular da referida Unidade Consumidora e estranha aos autos, conforme 

documentos de (fls.21/27 e fls.28/31 – correspondência ID 14483722 e ID 

14483726 a ID 14483730) , cumprindo integralmente o disposto no artigos 

320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 09 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005780-82.2018.8.11.0003

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:

ELVIS JUNIOR NEMOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005780-82/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Réu: Elvis Junior Nemoto. Vistos, etc. 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca 

e Apreensão” em desfavor ELVIS JUNIOR NEMOTO, com qualificação nos 

autos, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I 

D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, acoste aos autos a notificação da 

parte ré, eis que a constante dos autos não fora entregue (fl.68 – 

correspondência ID 14368487 e fl.73 – correspondência ID 14368526), 

sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 13 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari Juiz de 

Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006050-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIO FERREIRA DIAS VITOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006050-09/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco J. Safra S/A. 

Réu: Fábio Junior Ferreira Dias Vitor. Vistos, etc. BANCO J. SAFRA S.A, 
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pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de FÁBIO JUNIOR FERREIRA 

DIAS VITOR, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido liminar, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze 

dias) dias, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso 

I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) acostando aos autos os 

documentos de (fl.03 – correspondência ID 14499992, fl.02; fls.21/32 – 

correspondência ID 14500064), eis que os constantes nos autos 

encontram-se completamente ilegíveis, especialmente, o contrato assinado 

pelas partes (arts. 319 e 320, CPC); b) recolha as custas e taxas 

judiciárias, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, nos termos 

do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento 

nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de agosto de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006114-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOMAR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006114-19/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Volkswagen 

S/A. Réu: Jomar Comercio de Confecções Ltda. – Me. Vistos, etc. BANCO 

VOLKSWAGEN S.A, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de 

JOMAR COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME, com qualificação nos 

autos, sobreveio o pedido liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze dias) dias, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) 

acostando aos autos os documentos de (fls.56/63 – correspondência ID 

14537455), eis que os constantes nos autos encontram-se completamente 

ilegíveis, especialmente, o contrato assinado pelas partes (arts. 319 e 320, 

CPC); b) recolha as custas e taxas judiciárias, bem como, comprove seu 

recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 13 de agosto de2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito. em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006160-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA SOUZA FERREIRA 36143634149 (REQUERIDO)

GONCALINA SOUZA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006160-08/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi 

Sul MT Ré e outros: Gonçalina Souza Ferreira – MEI e Gonçalina Souza 

Ferreira Vistos, etc. COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Busca e Apreensão” em desfavor de GONCALINA SOUZA FERREIRA-MEI 

e GONCALINA SOUZA FERREIRA, com qualificação nos autos, sobreveio 

o pedido liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a 

parte autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, recolha as custas e taxas judiciais, bem como, comprove 

seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de 

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se e Cumpra-se. Roo-MT, 

13 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em 

substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006277-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARILENE FLORENCIO COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006277-96/2018 Ação: Carta Precatória Autor: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Ré: Arilene Florencio Coelho. Vistos, 

etc. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Carta 

Precatória” em desfavor ARILENE FLORENCIO COELHO, com qualificação 

nos autos, sobreveio o pedido de cumprimento da liminar, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, a) 

recolha as custas e taxas judiciárias, bem como, comprove seu 

recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ; b) carreie aos autos 

cópia legível da decisão que deferira a liminar de busca e apreensão, a 

qual deverá conter a identificação do processo originário (dados das 

partes), bem como, a assinatura do magistrado (inclusive se a mesma for 

digital), sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, 

do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 13 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito, em substituição legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 432722 Nr: 1386-30.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET, MIRELLE 

BURTTET, ALZINO ARNALDO BURTTET, LIZAINE BASTOS MEDEIROS 

BURTTET, LUCAS MEDEIROS BURTTET, LIDDY ZIMMERMANN BURTTET, 

JORGE LUIS BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 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. 287 e acerca das 

informações de fls. 288/291, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 301281 Nr: 10682-23.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTE COMERCIO DE DERIVADOS PETRÓLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Braz Pesce Russo - 

OAB:OAB/SP 21585, Jack Izumi Okada - OAB:OAB/SP 90393

 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 das informações de fls. 304/305, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 428700 Nr: 10774-88.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BORGES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:12517/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida para 

manifestar, no prazo legal, acerca do pedido de Cumprimento de Sentença 

de fls. 208/211, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 51258 Nr: 4808-04.1996.811.0003

 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): JONAS LEMOS DE CARVALHO, BENEDITO 

FERREIRA MOURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/MG 22.225, KARINA DOS REIS BELTRÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/O, Carlos Ihamber Hugueney D" Rezende - 

OAB: 3527, ISIA MARIA DE FARIA - OAB:7130/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 

173/175.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 815541 Nr: 1408-78.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA MOYSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 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. 75, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 442629 Nr: 11297-66.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVA JATO ESTRADEIRO LTDA, JOSE EMILIO 

DE ITOZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/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 de R. Decisão de fls. 114, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704460 Nr: 12437-04.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - 

OAB:203658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida para 

manifestar, no prazo legal, acerca do Pedido de Cumprimento de Sentença 

de fls. 265/271, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 723023 Nr: 4024-31.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANÇA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 

LTDA ME, EDSON FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, TRACTOR POWER 

COM DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208 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. 193/197, 

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.: 747424 Nr: 6418-74.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SARTORI GONZALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT, CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES FERNANDES - 

OAB:18804, Rafael Aparecido Gonçalves - OAB:17.580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 
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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. 221/223, 

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.: 748263 Nr: 6825-80.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO, INDUSTRIA, PRODUÇÃO E 

EXPORTAÇÃO SEMENTES SANTA INES LTDA, LACTICINIOS TIROL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 INTIMAÇÃO dos requeridos, nestes termos: " IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte executada, da petição de fls. 

105/106, bem com, da certidão de fl. 107.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 301230 Nr: 4169-39.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI CHAGAS VIEIRA, ROSIMEIRE TRINDADE VIEIRA, 

DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERAQUE MAGGI SCHEFFER, IMPERIO DAS 

MAQUINAS IMPORTACOES E EXPORTAÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 

7.206 - B

 INTIMAÇÃO da parte autora acerca da r. Sentença de fls. 587, nestes 

termos:

 "A parte autora, por meio do petitório de fls.585/586, pugna pela extinção 

do feito em razão do integral cumprimento da obrigação por parte dos 

requeridos.

Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II:

“Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

 (...).”

Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo 

com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes pelos executados.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716116 Nr: 11473-74.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALIQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS QUIMICOS LTDA, ELISABETH VETTORATO, JOSE ROBERTO 

DE BARROS FERRAZ, RAMIDE DE FÁTIMA ABUDEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor, acerca do decurso de prazo deste feito. 

Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento ao feito, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 63589 Nr: 12164-16.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DATIVO BALBINO DE MORAES, VIKING 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ARRENDAMENTOS E CONSULTORIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATHAYDE E CIA LTDA, IARA SANDRA FREIRE 

ATHAYDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:3703/TO, ROBSON HOMEM MOREIRA DE CARVALHO - 

OAB:10468/MT

 INTIMAÇÃO da parte requerida acerca da Certidão retro, nestes termos:

 "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 Dr. Bruno Garcia Peres, inscrito na OAB/MT 

14.280-B acerca do desarquivamento dos autos, requerendo, para tanto, 

o que entender de direito".

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009941-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA BATISTA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURICELI FELIZ TORRES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009941-72/2017 Vistos, etc... Cumpra-se a decisão exarada pelo digno 

R e l a t o r  d o  R e c u r s o  d e  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o 

nº1007346-75.2018.8.11.0000, Desembargadora Maria Helena 

Gargaglione Póvoas, expedindo-se o necessário. Registre-se que na r. 

decisão superior de (fls.69/71 – correspondência ID 14757250) restou 

deferida a tutela antecipada recursal vindicada, devendo ser cumprida a 

venerável decisão superior. Mantenho a decisão hostilizada por seus 

próprios fundamentos. As informações foram encaminhadas, nesta data, 

via ‘Malote Digital’. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 16 de agosto de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal. ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

SEGUNDA VARA CÍVEL Ofício nº068/2018/Gab. Rondonópolis, 16 de 

agosto de 2018. Excelentíssima Senhora Desembargadora: Em resposta à 

requisição data de 04 de julho de 2018, recebida pela Escrivania da 2ª 

Vara Cível em 09 de julho de 2018, sendo carreada aos autos somente em 

15 de agosto de 2018, em conformidade com a certidão de (fl.66 – 

correspondência ID 14757078), onde Vossa Excelência solicita 

informações no Agravo de Instrumento nº1007346-75.2018.8.11.0000, 

sendo Agravante VALDINEIA BATISTA DE ANDRADE e Agravado 

AURICELI FELIZ TORRES, temos a informar: A decisão hostilizada é de 

conhecimento integral de Vossa Excelência, sendo certo que, após a 

chegada do ofício requisitório das informações, novamente verifiquei-a, 

concluindo pela sua manutenção por seus próprios e jurídicos 

fundamentos na data de hoje. Assim, mesmo diante dos argumentos 

levados a efeito pelo Agravante, tenho comigo que a decisão deve ser 

mantida, pois ao ser proferida, foram observadas as normas atinentes à 

espécie. Saliente-se que a r. decisão superior deferira a tutela recursal 
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vindicada, conforme (fls.69/71 – correspondência ID 14757250). 

Comunico, outrossim, que o agravante cumpriu o disposto no artigo 1.018 

do Código de Processo Civil, conforme informa a certidão de (fl.65 – 

correspondência ID 14756741). Por fim, nesta data, determinamos o 

cumprimento da respeitável decisão proferida por Vossa Excelência. São 

estas, em síntese, as informações que presto a Vossa Excelência, com 

referência ao agravo de instrumento mencionado no preâmbulo, 

assinalando que me encontro a vossa disposição para outros 

esclarecimentos, se necessários. Respeitosamente. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito, em substituição legal. À Excelentíssima Senhora 

Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS Relator do 

Recurso de Agravo de Instrumento nº1007346-75.2018.8.11.0000 Tribunal 

de Justiça – Cuiabá/MT.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005819-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PENINSULA INTERNATIONAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR BANA OAB - PR43043 (ADVOGADO)

GUILHERME AUGUSTO BANA OAB - PR43045 (ADVOGADO)

JOSE SILVERIO SANTA MARIA OAB - PR26571 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR LUIZ PESARICO (REQUERIDO)

INEZ MARIA IZOTON PEZARICO (REQUERIDO)

MARCOS EUGENIO PEZARICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº100 5819-79/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Curitiba – 

PR Exequente/autor: Península International S/A. Executado/réus: Osmar 

Luiz Pesarico e Outros. Vistos, etc. PENÍNSULA INTERNATIONAL S/A., 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Carta Precatória” em desfavor OSMAR LUIZ PESARICO, MARCOS 

EUGENIO PEZARICO E INEZ MARIA IZOTON PEZARICO, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Cumpra-se a presente, servindo a cópia como 

mandado. Caso a secretaria observe a falta de alguma peça 

imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo 

Deprecante, com prazo de (30) trinta dias, sob pena de devolução 

imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com as baixas necessárias, às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de agosto de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005827-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA CORREA RODER (REQUERIDO)

JOAO RODER JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005827-56/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Cuiabá – MT 

Autor: Banco do Brasil S.A. Réus: Joao Roder Junior e Ourtos. Vistos, etc. 

BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, ingressara neste 

juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor JOAO RODER 

JUNIOR, WILMA CORREA RODER, MARCOS ANTÔNIO RODER e GILMARA 

SENGER, com qualificação nos autos, vindo-me os autos conclusos. D E C 

I D O: Cumpra-se a presente, servindo a cópia como mandado. Caso a 

secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento 

integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) 

trinta dias, sob pena de devolução imediata. Uma vez cumprida, 

devolva-se com as baixas necessárias, às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 13 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito, em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005904-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVEA FERNANDA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº100 5904-65/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Cuiabá – 

MT Autor: CVL Imóveis Ltda – EPP. Réu: Pablo Rueda dos Santos EPP. 

Vistos, etc. CVL IMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor 

PABLO RUEDA DOS SANTOS EEP, pessoa jurídica de direito privado 

,vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Cumpra-se a presente, 

servindo a cópia como mandado. Caso a secretaria observe a falta de 

alguma peça imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada 

junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) trinta dias, sob pena de 

devolução imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com as baixas 

necessárias, às providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de 

agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição 

legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005936-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005936-70/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Honda S/A. 

Réu: Pedro Paulo de Arruda. Vistos, etc. BANCO HONDA S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, propôs a presente “Ação de Busca e 

Apreensão” em desfavor de PEDRO PAULO DE ARRUDA, com 

qualificação nos autos, a autora em sua exordial pugna pela busca e 

apreensão liminar do bem. Por fim, compulsando os autos verifica-se que 

o réu sequer fora citado; que, a parte autora requereu a desistência da 

ação à (fl.38 – correspondência ID 14541873). É o relatório necessário. D 

E C I D O: Trata-se de ação de busca e apreensão, proposta pela autora 

em 30.07.2018, entretanto, a parte autora pugna pela extinção do feito 

sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Portanto, não há que se falar em interesse processual na 

presente, sendo esta uma das condições da ação, nesse sentido é a 

jurisprudência: “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL AÇÃO RESCISÓRIA DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXTINÇÃO 

COM BASE NO ART. 267, VIII, DO CPC. Nos termos do art. 267, VIII do CPC, 

extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando o autor desistir 

d a  a ç ã o . ”  ( T J - S P  -  A R :  6 0 3 8 4 8 0 2 0 1 0 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0060384-80.2010.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

23/08/2011, 16º Grupo de Câmaras de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/08/2011) “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA 

DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 267, VIII, DO CPC. PROCESSO 

AINDA NÃO ANGULARIZADO. EM DECISÃO MONOCRÁTICA, EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 267, 

VIII, DO CPC. (Apelação Cível Nº 70047288766, Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado 

em 15/03/2012)” (TJ-RS - AC: 70047288766 RS , Relator: Agathe Elsa 

Schmidt da Silva, Data de Julgamento: 15/03/2012, Quarta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2012) (grifei) Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem 

resolução do mérito a presente “Ação de Busca e Apreensão” promovida 

por BANCO HONDA S/A, em desfavor de PEDRO PAULO DE ARRUDA, 
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com qualificação nos autos, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código 

de Processo Civil. Custas pela autora. Sem honorários porque não houve 

citação, certifique-se o trânsito em julgado ante a desistência do prazo 

recursal, arquive-se com as anotações e baixas de estilo (art.90, CPC). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição Legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008795-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRR TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA BOTUVERA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANE MOREIRA LIBANO OAB - MT22967/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008795-93.2017.8.11.0003. 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, 17 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000618-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO VALEJO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA (RÉU)

LAERCIO MARIANO PRADO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000618-09.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Defiro o pedido 

formulado pelo autor. Expeça Carta Precatória para a Comarca de 

Sorriso/MT, com prazo de 20 (vinte) dias, para citação dos requeridos, 

nos endereços informados no Num. 13297268 - Pág. 1. II – Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis - MT, 17 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006610-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DA CRUZ DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

J.J. LOCACOES E TRANSPORTES PESADOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006610-48.2018.8.11.0003. 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. Após a apresentação de impugnação, ouça o representante 

do Ministério Público, ante a existência de menor no polo ativo da lide. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 17 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007590-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007590-29.2017.8.11.0003. Vistos etc. I – Defiro o pedido 

formulado pela autora. Expeça Carta Precatória para a Comarca de Alto 

Paraguai/MT, com prazo de 20 (vinte) dias, para citação do requerido, no 

endereço declinado na exordial. II – Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis - MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 
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BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006047-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DORNELOS CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006047-88.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime o credor 

pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, para promover o 

andamento do feito, indicando o atual endereço do 3º devedor para 

posterior citação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos 

termos do §1º, do artigo 485, do CPC. Cumpra. Rondonópolis - MT, 17 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001298-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NERCINA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

LAURIANA RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR)

NILSON JOSE DE CARVALHO (AUTOR)

MARINETE ALVES SOUZA DE ALMEIDA (AUTOR)

CLEMILSON RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR)

ALESSANDRO RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR)

ELIANE RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR)

ROBERTO RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR)

DAVY SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE PEDRO ADVEMTO (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE CARLOS VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

LEOSITA BARBOZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

eronildes alves gouveis (TERCEIRO INTERESSADO)

ANISIO MARTINS DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001298-28.2017.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, observa-se que fora expedido mandado de citação dos confinantes 

a ser cumprido por oficial de Justiça (Num. 11896655 - Pág. 1), bem como 

que a citação da requerida ocorreria via CP expedida para a Comarca de 

Guiratinga/MT. Assim, deixo de apreciar o pedido do Id. 12865514 e 

determino que os autores para declinarem os atuais endereços dos 

confinantes e/ou se for o caso complemente os já indicados nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Certifique a Sra. Gestora se a CP foi 

encaminhada e distribuída ao juízo deprecado, devendo inclusive oficiá-lo 

para obter informações acerca de seu devido cumprimento. Cumpra. 

Rondonópolis - MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002404-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA DOS SANTOS COMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002404-59.2016.8.11.0003. Vistos etc. Após consulta ao 

feito de Embargos à Execução vinculado a este feito que tramita sob o nº 

1000724-05.2017.8.11.0003, constatou-se que fora designada naquele 

feito audiência de conciliação para o dia 19 de setembro deste ano. Assim, 

aguarde a realização do ato acima mencionado. Restando frustrada a 

tentativa de conciliação, voltem-me os autos conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis - MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007449-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS WITTE (AUTOR)

GELSON BENTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNE RODRIGUES SILVA OAB - MT20349/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007449-10.2017.8.11.0003. Vistos etc. Mantenho a decisão 

proferida no Id. 11866123 por seus próprios fundamentos. Intime, uma vez 

mais, o autor para proceder o recolhimento das custas processuais no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis - 

MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001139-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO DO AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001139-85.2017.8.11.0003. Vistos etc. I – Defiro a tentativa 

de localização de bens, em nome do devedor Otávio de Amaral, sob o CPF 

nº 523.818.209-06, pelo Sistema Renajud, procedendo o bloqueio da 

transferência nos veículos existentes. II - Cumprida a determinação judicial 

com a efetivação de bloqueio de veículos, intime o executado por ARMP e 

o exequente, na pessoa de seu patrono constituído, via DJE, para 

manifestação em 05 (cinco) dias. III – Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis - MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005876-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO NERES SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO)

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005876-97.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 
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análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 17 

de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008559-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA NEVES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN PROMOTORA DE VENDAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008559-44.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido da 

autora. Entretanto, determino que a busca do atual endereço da requerida 

Agiplan Promotora de Vendas Ltda (CNPJ nº 07.249.846/0029-00), seja 

realizada com a utilização do Infojud. Vindo as informações, dê-se vista a 

autora para manifestação em 05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. 

Rondonópolis-MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003385-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANICESIO BALDO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ALYSSON FLAVIO DE ANICESIO BALDO (EXECUTADO)

VIVIANE FAZZIO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003385-88.2016.8.11.0003. Vistos etc. Intime o credor para 

juntar o demonstrativo de débito atualizado, bem como para promover a 

citação dos devedores Anicesio Bando & Cia Ltda e Viviane Fazzio de 

Souza, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis - MT, 17 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001092-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIDELSINA MOREIRA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001092-48.2016.8.11.0003. Vistos etc. Indefiro o pedido do 

credor no Num. 13829678, tendo em vista que a angularização processual 

não se aperfeiçoou e tampouco cabe nesta fase processual a constrição 

de bens em nome da parte devedora. Intime o exequente para promover a 

citação da executada, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis 

- MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002308-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEVEN RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002308-10.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro a tentativa de 

localização de bens em nome do devedor Weven Ribeiro de Souza, sob o 

CPF nº 050.761.751-75,, pelo Sistema Renajud. Cumprida a determinação 

judicial, intime a exequente para manifestação em 05 (cinco) dias. Expeça 

o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 17 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008607-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VICTOR SILVA GUIMARAES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008607-03.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço do requerido Antônio Victor Silva Guimarães 

(CPF nº 009.264.891-60), com a utilização do Sistema Infojud. Vindo as 

informações, dê-se vista ao autor para manifestação em 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 17 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000293-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PROSYSTEM INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILIO RIBEIRO LACERDA OAB - MT22704/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA SECURITIZADORA S.A. (REQUERIDO)

ORGANIZACAO CONTABIL ALIANCA LIMITADA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT0012548A 

(ADVOGADO)

CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT18823/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000293-05.2016.8.11.0003. Vistos etc. I – Tendo em vista 

que o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a 

qualquer tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, e tendo em 

vista a controvérsia constante nos autos, designo o dia 16 de outubro de 

2018 às 14h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003615-62.2018.8.11.0003
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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:

LOURENCO VILLODES DIAS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003615-62.2018.8.11.0003. Vistos etc. Indefiro o pedido do 

autor no Id. 14407259, vez que se trata de diligência cabível a parte, 

sendo a comprovação da mora documento essencial para a 

distribuição/processamento da Ação de Busca e Apreensão. Assim, 

concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o demandante comprove a 

mora juntando a notificação extrajudicial e/ou o instrumento de protesto, 

sob pena de extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001382-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001382-92.2018.8.11.0003. 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, 17 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1003474-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO JOSE ROSA (REQUERIDO)

RJR EXTRACAO DE MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003474-43.2018.8.11.0003. Vistos etc. Antes de apreciar o 

pedido principal formulado pelo credor, oficie ao juízo deprecado da 

Comarca de Nova Canaã do Norte/MT para que informe acerca do 

cumprimento da missiva no tocante se houve ou não o arresto e remoção 

do maquinário. Após, conclusos. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis – MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000257-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON CAJANGO TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYS NATANNE MACENA PEREIRA OAB - MT24444-B (ADVOGADO)

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (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 1000257-89.2018.8.11.0003. 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 
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artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001148-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CLAUDIA BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001148-47.2017.8.11.0003. Vistos etc. Especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 17 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002527-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI CAETANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002527-23.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a parte 

credora para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de 

penhora para satisfação da dívida, juntando, inclusive o demonstrativo 

atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004105-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL TERTULIANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004105-21.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime o autor 

pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, para promover o 

andamento do feito, indicando o atual endereço para localização do 

veículo, bem como da parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, nos termos do §1º, do artigo 485, do CPC. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003252-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON RENATO DE ANDRADE (EXECUTADO)

GIOVANNA MARIA VIDOTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003252-12.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime o credor 

pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, para promover o 

andamento do feito requerendo o que de direito para possibilitar a citação 

dos devedores, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos 

termos do §1º, do artigo 485, do CPC. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004006-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RICARDO BUENO FLAUZINO (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 1004006-17.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

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, 17 

de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004768-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA GAIVA AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CAMPOS BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004768-04.2016.8.11.0003. Vistos etc. Intime a credora 

pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, para promover o 

andamento do feito, declinando o atual endereço do devedor para 

possibilitar o ato citatório, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do §1º, do artigo 485, do CPC. Expeça o necessário. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003894-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O (ADVOGADO)

CELSO LOPES SANTANA JUNIOR OAB - MT24670/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003894-48.2018.8.11.0003. 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, 17 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001359-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANANDA ZANCAM ANDROCHESKI (AUTOR)

F. Z. A. (AUTOR)

ANGELA AMELIA ZANCAM ANDROCHESKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO OAB - MT15606/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA 

LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001359-49.2018.8.11.0003. 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, ouça o representante do Ministério Público, ante a 

existência de menor no polo ativo da lide. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000356-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D MILHOMEM DE SIQUEIRA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000356-93.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a autora para 

proceder o recolhimento da diligência do Sr. oficial de Justiça descrita na 

certidão do ID. 11742223 (R$ 252,00), no prazo de 05 (cinco) dias. Por 

tratar-se de Ação de Obrigação de Fazer nesta fase processual não há 

que se falar em penhora de bem, vez que não houve a prolação da 

sentença. A revel citada por hora certa, nomeio Curadora Especial na 

pessoa de da Defensora Pública que atua junto à Terceira Vara Cível 

nesta Comarca, nos termos do artigo 72, II, do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002669-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002669-90.2018.8.11.0003 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 
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serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação do bens dado em garantia, conforme 

descrito na exordial –Id. 12709372 – página 05), para o pagamento do 

valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários 

advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no momento da 

diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias seguintes, 

por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, deverá realizar 

a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – Formalizada a constrição 

judicial, caso o executado não esteja presente no momento do ato, intime-o 

por meio de seu patrono constituído e não havendo nomeado advogado, 

pessoalmente, que deverá ser realizada, preferencialmente, por via postal 

(art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a penhora de imóveis, intime o 

cônjuge do executado, se casado for. VI – Cientifique o devedor que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à 

execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – Caso o executado 

reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o parcelamento do 

débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da 

execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, pagando 

o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do CPC). 

Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002747-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ZANDONADE (RÉU)

JOAO BOSCO ZANDONADE (RÉU)

MARIA LEAL BARBOSA ZANDONADI (RÉU)

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002747-84.2018.8.11.0003 Vistos etc. BANCO DO 

BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

MONITÓRIA em face de JOÃO BOSCO ZANDONADE E OUTROS, também 

qualificados no processo, visando receber débito resultante de títulos sem 

força executiva. Juntou os títulos e requer a citação da requerida para 

pagamento ou oferecimento de embargos. Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O pedido preenche os requisitos 

legais exigidos pelo artigo 700 do Novel CPC. Os documentos trazidos aos 

autos são títulos que não possui força executiva, emitidos pelo réu. O 

débito restou inequivocamente demonstrado. Os títulos não possuem as 

características de um título de crédito hábil para instruir o pedido de 

execução. É o que esclarece Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero, in “Novo Curso de Processo Civil”, 2ª edição, 

RT, pág. 232: In verbis O artigo 700 do NCPC, afirma que para ajuizar a 

ação monitória, é necessário que a parte possua nova escrita da 

obrigação, sem eficácia de título executivo. Obviamente, quem tem título 

executivo judicial não teria o menor interesse de valer-se de uma ação 

monitória para chegar ao mesmo tipo de título. Diante do exposto, defiro o 

pedido do autor. Expeça mandado monitório cientificando o requerido para 

pagamento do débito em 15 (quinze) dias, bem como dos honorários 

advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da causa, conforme determina 

o art. 701, ‘caput’, do NCPC. Cite-o para, querendo, neste mesmo prazo 

oferecer embargos, independentemente de prévia segurança do Juízo, 

para discussão da dívida. O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 701, § 1º, do NCPC). 

Cientifique-o, ainda, que caso alegue que o autor pleiteia quantia superior 

à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, 

apresentando o demonstrativo de débito atualizado da dívida, conforme 

determina o § 2º, do art. 702, do CPC. Sendo apresentado embargos, 

intime-o o autor para responde-lo no prazo de 15 (quinze) dias . P.I. 

Rondonópolis-MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002757-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER PESCADOR (RÉU)

EBRIELA DAIANA ALBERTI (RÉU)

K & A COMERCIO DE RADIADORES PARA VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002757-31.2018.8.11.0003 Vistos etc. BANCO DO 

BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

MONITÓRIA em face de K&A COMÉRCIO DE RADIADORES PARA 

VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, também qualificados no processo, 

visando receber débito resultante de títulos sem força executiva. Juntou 

os títulos e requer a citação da requerida para pagamento ou oferecimento 

de embargos. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. O pedido preenche os requisitos legais exigidos 

pelo artigo 700 do Novel CPC. Os documentos trazidos aos autos são 

títulos que não possui força executiva, emitidos pelo réu. O débito restou 

inequivocamente demonstrado. Os títulos não possuem as características 

de um título de crédito hábil para instruir o pedido de execução. É o que 

esclarece Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, 

in “Novo Curso de Processo Civil”, 2ª edição, RT, pág. 232: In verbis O 

artigo 700 do NCPC, afirma que para ajuizar a ação monitória, é necessário 

que a parte possua nova escrita da obrigação, sem eficácia de título 

executivo. Obviamente, quem tem título executivo judicial não teria o menor 

interesse de valer-se de uma ação monitória para chegar ao mesmo tipo 

de título. Diante do exposto, defiro o pedido do autor. Expeça mandado 

monitório cientificando o requerido para pagamento do débito em 15 

(quinze) dias, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 5% 

sobre o valor da causa, conforme determina o art. 701, ‘caput’, do NCPC. 

Cite-o para, querendo, neste mesmo prazo oferecer embargos, 

independentemente de prévia segurança do Juízo, para discussão da 

dívida. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir 

o mandado no prazo (art. 701, § 1º, do NCPC). Cientifique-o, ainda, que 

caso alegue que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o 

demonstrativo de débito atualizado da dívida, conforme determina o § 2º, 

do art. 702, do CPC. Sendo apresentado embargos, intime-o o autor para 

responde-lo no prazo de 15 (quinze) dias . P.I. Rondonópolis – MT, 17 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002939-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA APARECIDA GIBIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002939-17.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

ALESSANDRA APARECIDA GIBIM, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO MONITÓRIA em face de MAKING OF EVENTOS 

LTDA, também qualificados no processo, visando receber débito 

resultante de títulos sem força executiva. Juntou os títulos e requer a 

citação da requerida para pagamento ou oferecimento de embargos. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

O pedido preenche os requisitos legais exigidos pelo artigo 700 do Novel 
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CPC. Os documentos trazidos aos autos são títulos que não possui força 

executiva, emitidos pelo réu. O débito restou inequivocamente 

demonstrado. Os títulos não possuem as características de um título de 

crédito hábil para instruir o pedido de execução. É o que esclarece Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in “Novo Curso 

de Processo Civil”, 2ª edição, RT, pág. 232: In verbis O artigo 700 do 

NCPC, afirma que para ajuizar a ação monitória, é necessário que a parte 

possua nova escrita da obrigação, sem eficácia de título executivo. 

Obviamente, quem tem título executivo judicial não teria o menor interesse 

de valer-se de uma ação monitória para chegar ao mesmo tipo de título. 

Diante do exposto, defiro o pedido do autor. Expeça mandado monitório 

cientificando o requerido para pagamento do débito em 15 (quinze) dias, 

bem como dos honorários advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da 

causa, conforme determina o art. 701, ‘caput’, do NCPC. Cite-o para, 

querendo, neste mesmo prazo oferecer embargos, independentemente de 

prévia segurança do Juízo, para discussão da dívida. O réu será isento do 

pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 

701, § 1º, do NCPC). Cientifique-o, ainda, que caso alegue que o autor 

pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o 

valor que entende correto, apresentando o demonstrativo de débito 

atualizado da dívida, conforme determina o § 2º, do art. 702, do CPC. 

Sendo apresentado embargos, intime-o o autor para responde-lo no prazo 

de 15 (quinze) dias . Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. P.I. 

Rondonópolis – MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003370-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMISSIO ANTONIO DE SANTANA (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)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003370-51.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002320-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA PONTE DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSEMAR FIGUEIRA DE SANTANA (REQUERIDO)

WALKYRIA LEÃO FERREIRA (REQUERIDO)

VANIA FIGUEIRA DE SANTANA MOURA (REQUERIDO)

ROSEMARY MALUF F VICTORIO (REQUERIDO)

PETRONIO FERREIRA (REQUERIDO)

CONSULT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002320-87.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais. II – Cite àquele(a), e seu cônjuge se casado(a) for, em 

cujo nome está registrado o imóvel usucapiendo, por carta com ARMP. III - 

Cite os confinantes (que possuam a propriedade e/ou a posse do imóvel 

lindeiro) e seus cônjuges, se casados forem, pessoalmente, exceto 

quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso 

em que tal citação é dispensada, conforme dispõe o § 3º, do art. 246 do 

NCPC. IV - Expeça edital para ciência de terceiros e eventuais 

interessados, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 259, I e 

§4º do art. 1071, ambos do CPC. V - Intime, por carta com AR, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

para manifestação em 15 (quinze) dias, de acordo com o §3º, art. 1071, 

do CPC. VI – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004417-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINDIA CELESTE RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004417-60.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Cumpra da forma 

determinada pelo juízo deprecante, servindo a presente como mandado. II - 

Após, observadas as formalidades legais, devolva com as nossas 

homenagens, procedendo a baixa e anotação necessária. 

Rondonópolis-MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000535-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE HEIN GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004263-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE BARBOSA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010204-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

CELEIRO CENTRO OESTE - SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE 

(REQUERIDO)

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - SP0163613A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007967-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CALMINDO DE MORAES DELGADO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004287-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004123-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR AIRES FONTOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001391-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAUCEA DE SOUSA FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da EXECUTADA para pagamento do débito, no valor de R$ 

8.086,17, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa 

de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), nos termos dos artigos 513, §2º, I e 523, §1º do CPC.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000141-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA OAB - RJ106736 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000141-20.2017.8.11.0003 Vistos etc. Compulsando 

os autos, observa-se no Id. 14762522 que foi determinado o bloqueio de 

ativos financeiros em nome da requerida, no importe de R$ 3.720,00 (três 

mil setecentos e vinte reais), para despesas médicas veterinárias, 

referente o tratamento dos animais silvestres (Arara Canindé), que foram 

recolhidas às margens da Rodovia BR 163 ou 364, conforme comprovado 

nos Ids. 14325790, 14325795, 14325808 e 14325820. O representante do 

Parquet, comparece aos autos e noticia que apesar de todos os esforços 

para salvar a ave, esta foi a óbito, e que a empresa ré, até o momento 

permanece sem cumprir com o seu dever contratual e legal para com a 

fauna silvestre, tampouco demonstrou a satisfação da liminar. Informa 

ainda, que os serviços prestados pelo Hospital Veterinário somam a 

quantia de R$ 1.640,00 (um mil seiscentos e quarenta reais). Desta forma, 

defiro a cota ministerial no ID nº. 14807418 e determino o bloqueio de 

ativos financeiros em nome da requerida CONCESSIONÁRIA ROTA DO 

OESTE S/A., CNPJ nº. 19.521.322/0001-04, no importe total de R$ 1.640,00 

(um mil seiscentos e quarenta reais) para garantir o pagamento dos 

serviços médicos prestados pelo Hospital Veterinário, conforme Ids. 

14807431 e 1480743. Rondonópolis-MT, 17 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001332-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14822266

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006796-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR MARTINS REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14822519

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010053-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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TEREZINHA LOURENCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICIANE GONCALVES DA SILVA OAB - MT21833/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca das correspondências devolvidas IDs 

nºs 14607131 e 14822864

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009421-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS OLEGARIO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

FRANCIELY ALVES FRANCO OAB - MT19891/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14823398

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001398-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. DE BRITO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001398-17.2016.8.11.0003. Vistos etc. Defiro a tentativa de 

localização de bens em nome da devedora E. J. de Brito Me, sob o CNPJ nº 

14.783.124/0001-03, pelo Sistema Renajud. Cumprida a determinação 

judicial, intime a exequente para manifestação em 05 (cinco) dias. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000977-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR VASCONCELOS (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. SAGUMA BATISTA - ME (RÉU)

NILTON MARCOS (RÉU)

ANDRESSA MARIA HOMEM MARCARI - ME (RÉU)

ANDERSON ADRIAN FURLAN (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000977-90.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço dos requeridos Andressa Maria Homem Marcari 

Me (CNPJ nº 13.521.734/0001-68) e Anderson Adrian Furlan (CPF nº 

288.803.218-03), com a utilização, apenas, do Sistema Infojud, vez que 

este juízo não possui acesso ao sistema Infoseg. Cite os demandantes N. 

Saguma Batista Me e Nilton Marcos no endereço declinado no Id. 

12694837. Vindo as informações, dê-se vista ao autor para manifestação 

em 05 (cinco) dias. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742797 Nr: 3734-79.2014.811.0003

 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: AGRISMALDO ARRUDA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA B. DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:16689, MYRIAN CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14.026-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA AUXILIADORA B. DA COSTA, 

Cpf: 38472279120, Rg: 537.044, brasileiro(a), do lar. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial. Determino que a requerida 

promova a regularização do imóvel junto ao CRI, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de pagamento de astrientes que arbitro em R$ 200,00 

(duzentos) por dia de atraso. Considerando que os litigantes decaíram em 

parte do pedido, condeno-os na sucumbência recíproca, as custas 

processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte, e os 

honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, para cada 

uma das partes, autorizada a compensação na forma do art. 86 do CPC. 

No mesmo sentido, STJ - AGRESP 423340 - SP - 1ª T. - Rel. Min. Luiz Fux - 

DJU 23.09.2002; STJ - RESP 269139 - RS - 2ª T. - Rel. Min. Francisco 

Peçanha Martins - DJU 26.05.2003 - p. 00301; STJ - AGRESP 366160 - RS 

- 2ª T. - Relª Min. Eliana Calmon - DJU 28.04.2003; STJ - AGRESP 328971 - 

RS - 3ª T. - Relª Minª Nancy Andrighi - DJU 14.10.2002, entre outras. A 

sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez 

que as partes são beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada 

em ju l gado ,  ao  a rqu i vo  c o m  b a i x a  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 23 de maio de 2016.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, 25 de julho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753595 Nr: 9593-76.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:MT/3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ ANTONIO CASARIN, Cpf: 

43368751972, Rg: 311.290-87, Filiação: Erondina Ferreira Casarin e Luiz 

Francisco Casarin, data de nascimento: 26/11/1960, natural de 

Cianorte-PR, solteiro(a), produtor rural. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A Agro Amazonia Produtos Agropecuarios Ltda propôs 

uma Ação de Execução em desfavor de Luiz Antonio Casarin, onde a 

Exequente é credora do Executado da importância original de R$ 

32.611,30 ( trinta e dois mil, seiscentos e onze reais e trinta centavos), 
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referente a duplicatas: nº 7324, 7370 e 7341, com vencimentos em 

30/07/2013

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 39.624,89 - Valor 

Atualizado: R$ 38.624,89 - Valor Honorários: R$ 1.000,00

Despacho/Decisão: Código nº 753595Vistos etc.Considerando que as 

tentativas de citação do executado restaram infrutíferas; considerando, 

ainda, que feito se arrasta há quase 04 (quatro) anos sem que a credora 

consiga promover os atos processuais necessários para o seu regular 

andamento, hei por bem deferir a sua citação editalícia, com prazo de 20 

(vinte) dias, devendo serem observados os comandos do artigo 257, 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 a 

exequente comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

cumprimento desta decisão sob pena de extinção.Intime. Cumpra. Expeça 

o necessário.Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2.018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 25 de julho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721016 Nr: 2045-34.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N R TESTA TRANSPORTES ME, NILSON 

RICARDO TESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): N R TESTA TRANSPORTES ME, CNPJ: 

11198233000167 e atualmente em local incerto e não sabido NILSON 

RICARDO TESTA, Cpf: 81835558100, Rg: 108.400-01, casado(a), 

empresario. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 83.907,26 - Valor 

Atualizado: R$ 81.907,26 - Valor Honorários: R$ 2.000,00

Despacho/Decisão: .Código nº 721016.Vistos etc.O pleito do credor à fls. 

176/178, há que ser indeferido, vez que somente é possível a suspensão 

do andamento processual pela ausência de bens em nome dos 

devedores, previsto no artigo 921, III, do CPC, após o aperfeiçoamento da 

angularização processual, o que não é o caso dos autos.Entretanto, 

observa-se que todas as diligênciaspara tentativa da citação dos 

devedores restaram infrutíferas, tendo inclusive o exequente pugnado 

pela citação dos mesmos via edital (fls. 152-v), sendo-lhe deferido à fls. 

153.Assim, cumpra o dispositivo final da decisão à fls. 153, devendo o 

edital ser publicado em jornal local, de grande circulação, pelo menos duas 

vezes, em prazo não superior a 10 (dez) dias.Deverá o exequente 

comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento desta 

decisão sob pena de extinção.Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário.Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2.018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 25 de julho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752292 Nr: 8900-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE RODRIGUES LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA MARIA CAVALCANTE, LEILA MARIA 

CAVALCANTE, BENICIO FERNANDES DA SILVA, ADAO PEREIRA DE 

OLIVEIRA, ROSIMEIRE ODEGA MARQUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSIMEIRE ODEGA MARQUES SILVA, 

Cpf: 84685255100, brasileiro(a), casado(a), cabeleleira e atualmente em 

local incerto e não sabido BENICIO FERNANDES DA SILVA, Cpf: 

38990113172, Rg: 486.877, casado(a), mecanico. 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: MARLENE RODRIGUES LUZ propôs uma Ação de 

Usucapião Extraordinário, em que são confinantes ROSIMEIRE ODEGA 

MARQUES SILVA e BENICIO FERNANDES DA SILVA. A Requerente desde 

o ano de 2003 possui com animus de proprietária um lote de terreno para 

construção situado na Avenida Alceu Wamossi, nº 789, Quadra nº 21, 

Lote nº 02, Jardim Rui Barbosa, nesta cidade de Rondonópolis - MT, com 

área de 432,00 m², medindo 12,00 metros de frente e fundos, por 36,00 

metros de ambos os lados, registrado sob a matrícula nº 4.468

Despacho/Decisão: Código nº 752292Vistos etc.Considerando que as 

tentativas de citação dos confinantes ROSIMEIRE ODEGA MARQUES 

SILVA e BENICIO FERNANDES DA SILVA restaram infrutíferas; 

considerando, ainda, que feito se arrasta há mais de 03 (três) anos sem 

que a autora consiga promover os atos processuais necessários para o 

seu regular andamento, hei por bem deferir a citação editalícia, com prazo 

de 20 (vinte) dias, devendo serem observados os comandos do artigo 

257, 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 a autora 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 setembro de 2.017.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, 25 de julho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784805 Nr: 8095-08.2015.811.0003

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO VERDE COMÉRCIO DE MADEIRA EIRELI 

EPP, EDSON SILVA E SILVA, WILSON ROQUE POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 
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OAB:12668, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047-O/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RIO VERDE COMÉRCIO DE MADEIRA 

EIRELI EPP, CNPJ: 15550336000103, Inscrição Estadual: 134540263, 

atualmente em local incerto e não sabido EDSON SILVA E SILVA, Cpf: 

00402336186, Filiação: Leuda Silva e Silva, data de nascimento: 

03/10/1983, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

WILSON ROQUE POZZOBON, Cpf: 17686016900, 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: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, propôs uma AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE LIMINAR em 

desfavor de RIO VERDE COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI EPP E WILSON 

ROQUE POZZOBON. Consta nos autos que no dia 27/05/2013 a 

denunciada RIO VERDE COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI EPP, vendeu 

madeira sem licença válida outorgada pela autoridade competente para 

empresea ZEMAD COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP, localizada na 

cidade de São Paulo, e transportada pelo denunciado WILSON ROQUE 

POZZOBON. Consta ainda que no dia 10/11/2012, por volta das 16:00h, na 

BR 364, Km212, em Rondonópolis/MT, Polícia Rodoviária Federal abordou o 

caminhão Volvo FH 540, ANO/MODELO 2012,Placa NPM-5893, acoplados 

a dois semirreboques, Placas CZB-9375 e CZB-9371 e constatou 

divergência entre o produto florestal transportado e a documentação 

apresentada pelo motorista.

Despacho/Decisão: Código nº 784805Vistos etc.Considerando que as 

tentativas de citação da primeira requerida restaram infrutíferas; 

considerando, ainda, que feito se arrasta há quase 03 (três) anos em que 

o credor consiga promover os atos processuais necessários para o seu 

regular andamento, hei por bem deferir o pedido para citação por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, devendo serem observados os comandos 

do art igo 257,  do CPC.Int ime.  Cumpra.  Expeça o 

necessário.Rondonópolis-MT, 07 de junho de 2.018.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, 25 de julho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783437 Nr: 7568-56.2015.811.0003

 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: MARCELO BIHAIN DE OLIVEIRA, ANA MARIA AQUINO 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENIA AFONSO FOSCHI, IMOBILIARIA 

CONTINENTAL LTDA, IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA, IMOBILIARIA 

CONTINENTAL LTDA, JOAO PAULO MELO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENI MARLOVA FORGIARINI - 

OAB:OAB/MT 16.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ZENIA AFONSO FOSCHI, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: MARCELO BIHAIN DE OLIVEIRA E ANA MARIA DE 

OLIVEIRA, propôs uma Ação de Usucapião em face de ZENIA AFONSO 

FOSCHI e IMOBILIÁRIA CONTINENTAL LIMITADA, sendo certo que vem 

mantendo posse mansa e pacífica sobre o referido imóvel desde o ano de 

2005

Descrição do Imóvel Usucapiendo: UM LOTE URBANO, LOCALIZADO NA 

QUADRA 20, LOTE 06, SITUADO NO BAIRRO JARDIM VILA RICA, 

REGISTRADO SOB O Nº79.970.

Despacho/Decisão: .Código nº 783437.Vistos etc.Considerando que as 

tentativas de citação da requerida restaram infrutíferas e os autores não 

lograram êxito em localizar o atual paradeiro da mesma, hei por bem deferir 

a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 

246, IV, 256, II e 257, III, do CPC.Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário.Rondonópolis-MT, 05 de outubro de 2017.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, 25 de julho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713627 Nr: 8752-52.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LODI RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULLER TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MULLER TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 

09432236000171. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Para manifestar em 05 (cinco) dias sobre a efetivação do 

bloqueio do veículo: GM/S10 EXECUTIVE 2.8 4X4, Placa HTA5655, Ano 

Fabricação 2007, Ano Modelo 2008, Chassi: 9BG138KJ08C401903

Despacho/Decisão: Código Processo nº. 713627Vistos etc.I - Defiro a 

tentativa de localização de bens, em nome da empresa devedora, pelo 

Sistema Renajud, procedendo o bloqueio da transferência nos veículos 

existentes.II - Cumprida a determinação judicial com a efetivação de 

bloqueio de veículos, intime a executada via edital e o exequente, via DJE, 

para manifestação em 05 (cinco) dias.III – Cumpra.Rondonópolis-MT, 23 de 

março de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 25 de julho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719822 Nr: 862-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI RODRIGUES OSORIO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVAMENTE TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA - OAB:55499/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NOVAMENTE TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA, CNPJ: 03253174000235. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Para manifestar em 05 (cinco) dias sobre a efetivação do 

bloqueio do veículo Marca/Modelo: REB/LANA COSMOS, Placa HLC9583.

Despacho/Decisão: .Código nº 719822.Vistos etc.I – Defiro a tentativa de 

localização de veículos existentes em nome da devedora, com a utilização 

do Sistema Renajud, procedendo o bloqueio da transferência nos bens 

existentes.II - Cumprida a determinação judicial com a efetivação de 

bloqueio de veículos, intime a executada por edital, cientificando a 

curadora especial nomeada e, a exequente, na pessoa de seu patrono 

constituído, via DJE, para manifestação em 05 (cinco) dias.III – 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 04 de setembro de 2017.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, 25 de julho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 324442 Nr: 8914-62.2003.811.0003

 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: MARIA VETORASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BARBOSA VIEIRA, LAURENTINO 

RIBEIRO DE MORAES, DARCI BARBOSA VIEIRA, INACIO BARBOSA 

VIEIRA, JUAREZ BARBOSA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA VIEIRA, 

ARLINDO RAFAEL DA SILVA, DENIVAM RODRIGUES GONCALVES, 

LINDOMAR BARBOSA VIEIRA, VALDEREI BARBOSA VIEIRA, VANDERLEI 

BARBOSA VIEIRA, ADEILTON DOS SANTOS, CELIO MARTINS SOUZA, 

FRANCISCO PEREIRA LUCAS, LUZIA BAPTISTA DA ROCHA, NUPERCINO 

PEREIRA DA CONCEICAO, OSVALDO SANTIAGO NASCIMENTO, MARINA 

PINHEIRO DA SILVA, OBEDE RUFINO SOUZA, JOEL RUFINO DE SOUZA, 

IRANY LUZIA GOMES MORAIS, JORGE SEBASTIAO GOMES, JOSÉ 

LOURENÇO PAIS, JUSTINO BRUM, MARIUSA VIEIRA DE SOUZA, 

SEBASTIAO RODRIGUES OLIVEIRA, VALDECI PEREIRA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO ANTONIO DOS 

SANTOS PELLICIONI - OAB:4288/MT, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256, SEBATIÃO GERALDO DE LIMA - OAB:OAB/MT6256

 Código Processo nº. 324442

Vistos etc.

Considerando a decisão do juízo ad quem (fls. 1.358/1.359), determino a 

remessa dos autos, ao Juízo da 4ª Vara Cível, vez que houve retratação 

do referido magistrado, solicitando a remessa do processo à Vara de 

origem.

Cumpra, com baixa e anotações necessárias.

Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 52090 Nr: 540-67.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA APARECIDA DE OLIVEIRA, RICARDO SEVERIANO 

DE OLIVEIRA RODRIGUES, MARINA DE OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALVES DA SILVA, IRONEI MARCIO 

SANTANA, HSBC BAMERINDUS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILTON JUAREZ E SILVA - 

OAB:4191/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:, 

EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - OAB:MT/6.534, JOAQUIM FABIO 

MIELLI CAMARGO - OAB:2680/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA VISTA DA PETIÇÃO 

FL.814/817, BEM COMO 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.: 718455 Nr: 13918-65.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO INDUSTRIAL SÃO LUCAS LTDA, GABRIEL 

GAETA ALEIXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PASTORELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - 

OAB:6057/O, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:7250/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO 

DO FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 714156 Nr: 9332-82.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINO FERNANDES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A REDE CEMAT- ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA DESIGNAÇÃO DO DIA 

31.08.2018 ÀS 15H00 PARA INÍCIO DOS TRABALHOS PERICIAIS, NA 

FORMA DESCRITA ÀS FLS. 234/235.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 805753 Nr: 16607-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA APARECIDA GIACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA -ME 

"TELEXFREE INC", CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATALIEL 

WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 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. 534/537 ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 796359 Nr: 12904-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASSIO MATOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de intimação de fl. 63, sem manifestação 

da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 728398 Nr: 9199-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO CESAR MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT,  SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO SOBRE A 

PETIÇÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE FLS. 219/220, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 787169 Nr: 9064-23.2015.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE CRISTINA SILVA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO o pedido à fls. 134/134-v. Promova as devidas alterações e 

anotações para constar na capa e demais registro “AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”.Cite a devedora para pagamento em 03 (três) 

dias (art. 652, caput, do CPC), observando o novo endereço indicado à fls. 

134-v. Cientifique a executada que, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderão opor-se à execução por meio de embargos, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do 

mandado de citação (artigos 736 e 738, do CPC).Não formalizado o 

pagamento e não havendo nomeação de bens, penhore o suficiente para 

a garantia do Juízo.Formalizada a constrição judicial, intime a devedora 

pessoalmente.Para o caso de pronto pagamento, fixo os honorários em R$ 

1.000,00 (mil reais). Em caso de prosseguimento da lide com a constrição 

e demais atos visando o recebimento de crédito, os honorários serão 

majorados de acordo com o trabalho realizado nos autos. Nomeando bens 

a devedora, ouça a credora. Concordando, reduza a termo na forma do 

art. 657, do CPC.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 15 de agosto de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438783 Nr: 7450-56.2010.811.0003

 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: CLEITON FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDES DA CRUZ, LUIZ 

FRANCISCO DA CRUZ, BB SEGUROS - BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA 

DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A, MARCELLO MARK DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 15143, MARCELLO MARK DE FREITAS - OAB:15143/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEREMIAS GENOUD 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 7450-56.2010.811.0003, Protocolo 

438783, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353788 Nr: 8825-68.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FERRARI, DONIZETE APARECIDO DA 

MOTTA, MARIA DE LOURDES FERREIRA POLATO, ORLANDO POLATO, 

SERGIO WILLIAN FERRARI, MAURO ANDOLPHO, CAETANO POLATO, 

CARLOS ALBERTO POLATO, MARIA APARECIDA POLATO DOS SANTOS, 

IVANILSA DE CASSIA CUSTODIO POLATO, OTAVIO PALMEIRA DOS 

SANTOS, JOACIRA FORTUNA POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO - 

OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, EDERSON SANTOS NEVES - OAB:, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT, GILMAR ANTONIO 

SUBTIL GODINHO - OAB:, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO OCAMPOS 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 8825-68.2005.811.0003, 

Protocolo 353788, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771569 Nr: 2982-73.2015.811.0003

 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: JÚLIO CESAR SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA, INVESTPREV 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGUES CHAVES - 

OAB:OAB/RS 55.925, FABIANO MORAES PIMPINATI - OAB:6623/MT, 

RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17730/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO OCAMPOS 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 2982-73.2015.811.0003, 

Protocolo 771569, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875327 Nr: 8553-54.2017.811.0003

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIMIRO FRANCISCO DOURADO, ALEX 

FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS ALBERTO 

ALVES JUNIOR, para devolução dos autos nº 8553-54.2017.811.0003, 

Protocolo 875327, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879524 Nr: 10103-84.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FRANCISCO DE OLIVEIRA, AGIMIRO 

FRANCISCO DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS ALBERTO 

ALVES JUNIOR, para devolução dos autos nº 10103-84.2017.811.0003, 

Protocolo 879524, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446021 Nr: 1203-25.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RUIZ MANSANO, MARLI APARECIDA 

BAZIQUETO MANSANO, MARCOS ROGÉRIO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICA LTDA, 

CLAUDINE BOBATO AMORIM, SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO FERNANDES - 
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OAB:MS/8.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR LIUTI JÚNIOR - 

OAB:OAB/MS 10.636, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14.554

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAYANNE 

RODRIGUES SILVA, para devolução dos autos nº 1203-25.2011.811.0003, 

Protocolo 446021, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725083 Nr: 6045-77.2013.811.0003

 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: FERNANDO BORGES RIBEIRO & CIA LTDA, FERNANDO 

BORGES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTRA - SONICA EQUIPAMENTOS 

MEDICOS-EMERSON VITORINO -EPP, EMERSON VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT, RODRIGO KURZ ROGGIA - OAB:OAB/MT13301A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO KURZ 

ROGGIA, para devolução dos autos nº 6045-77.2013.811.0003, Protocolo 

725083, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784911 Nr: 8137-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO, MARIA 

LUCIA PORTO AZEVEDO, ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO, LUCIANO 

PORTO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO KURZ 

ROGGIA, para devolução dos autos nº 8137-57.2015.811.0003, Protocolo 

784911, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300443 Nr: 13663-35.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR GUEDES DE MEDEIROS, JOSE GUEDES 

DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESUS TEREZA BORGES - 

OAB:10.061-b

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNNA LUIZA 

QUEIROZ MOLATO, para devo lução dos autos n º 

13663-35.1997.811.0003, Protocolo 300443, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859710 Nr: 3133-68.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCIDES BARBOSA ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Vilalva Júnior - 

OAB:22818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNNA LUIZA 

QUEIROZ MOLATO, para devolução dos autos nº 3133-68.2017.811.0003, 

Protocolo 859710, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801456 Nr: 14953-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE CORIOLANO SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ALVES LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

MORAES DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

14953-55.2015.811.0003, Protocolo 801456, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818947 Nr: 2535-51.2016.811.0003

 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: JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A, 

ODEBRECHT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA, para devolução dos autos nº 

2535-51.2016.811.0003, Protocolo 818947, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713277 Nr: 8387-95.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO PERES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS 

LTDA, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 5296, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VILSON CIRILO DE 

REZENDE, para devolução dos autos nº 8387-95.2012.811.0003, Protocolo 

713277, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 707980 Nr: 2806-02.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA GOMES DE JESUS, MARCELO GOMES DE 

JESUS, JOSE CARLOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO MOTTA LTDA, NOBRE SEGURADORA 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588/MT, PAULO HENRIQUE MAIA DE MELO - OAB:24134-BA, 

PAULO HENRIQUE MAIA MELO - OAB:BA/24.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CLETO GOMES - 

OAB:5864/CE, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - 

OAB:72973/SP, WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - OAB:10386B/MT

 CD. PROC. 707980Vistos etc.Trata-se de demanda executiva; as partes 
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noticiam a realização de acordo e requerem a sua homologação e 

suspensão até o cumprimento integral da avença (fls. 396/399). (...)Dessa 

forma, nos termos dos artigos 313, II, 921, I e 922, do CPC, homologo o 

acordo entabulado entre as partes e suspendo o processo até o 

cumprimento do mesmo (28.08.2018) ou até nova manifestação dos 

interessados.Remeta os autos ao cartório distribuidor para apuração do 

saldo remanescente das custas processuais, as quais serão suportadas 

pelos devedores, intimando-os para recolhimento em 05 (cinco) 

dias.Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 16 de agosto 

de 2.018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 433244 Nr: 1909-42.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L J S COMÉRCIO DE MOTOSSERRAS E 

MOTORES LTDA ME, LUCIENE GONÇALVES JOVINO, ADRIANO 

GONCALVES JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 433244

Ação de Execução

Exequente: Banco Santander S/A

ExecutadoS: L. J. S. Comércio de Motosserras E. M. L. Me e Outros.

 Vistos etc.

BANCO SANTANDER S/A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

EXECUÇÃO contra L. J. S. COMÉRCIO DE MOTOSSERRAS E. M. L. ME e 

OUTROS., também qualificados no processo.

Intimado para promover os atos necessários para o regular andamento do 

feito, tanto pessoalmente, quanto na pessoa de seu patrono, o exequente 

quedou-se inerte (fls. 179, 184 e 185-verso).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito. Embora devidamente intimada.

 In casu, visível é a falta de interesse do credor em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia do exequente, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demandada, abandonando a 

causa por mais de 22 (vinte e dois) meses, julgo extinto o feito, com 

amparo no artigo 485, inciso III do CPC. Custas processuais já recolhidas. 

Sem verba honorária vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado ou desistência do prazo recursal, 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 21105 Nr: 183-58.1995.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PIRES DAS FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 Código nº. 21105.

 Vistos etc.

À fls. 876/879, consta a informação que houve o falecimento do 

executado em 19/10/2014, e até o presente momento não houve a 

habilitação voluntária de seus sucessores.

 Assim, suspendo o feito nos termos do artigo 313, I, §2º, I, do CPC/15 e, 

determino que o credor promova a citação do espólio, na pessoa do 

inventariante, se houver, ou de seus herdeiros, no prazo de 03 (três) 

meses.

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.: 703564 Nr: 11541-58.2011.811.0003

 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: EDSON APARECIDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS PEREIRA RODRIGUES - 

OAB:12105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:OAB/MG 44698

 Código nº. 703564.

 Vistos etc.

Ante o pleito formulado pelo requerido à fls. 192, intime o autor, na pessoa 

do seu patrono regularmente constituído, via DJE, para que proceda a 

devolução da quantia do crédito constante no cálculo à fls. 176/177, em 

favor do requerido, deduzindo o valor disponível junto à Conta Única à fls. 

188/189.

 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.: 417879 Nr: 323-04.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO APARECIDO SANTANA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SO VOLKS & FORD E FIAT AUTO PECAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 Código nº. 417879.

 Vistos etc.

Em face da inércia do credor em promover o regular andamento do feito, 

apesar de devidamente intimado à fls. 188, encaminhe os autos ao 

arquivo, com a baixa na relação dos feitos, conservando em aberto a 

distribuição até manifestação do interessado.

 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.: 728078 Nr: 8903-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210A

 Código nº. 728078.

 Vistos etc.

 Ante a manifestação da exequente à fls. 169, determino a suspensão do 

feito pelo prazo de 90 (noventa) dias.

 Havendo o decurso do prazo, intime a exequente, na pessoa do seu 

patrono regularmente constituído, via DJE, para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.
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 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.: 442458 Nr: 11126-12.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITIBANK S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT11340A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 442458

Ação de Execução

Exequente: Banco Citibank S/A

Executado: Milton da Costa

 Vistos etc.

BANCO CITIBANK S/A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

EXECUÇÃO contra MILTON DA COSTA, também qualificado no processo.

Intimada para promover os atos necessários para o regular andamento do 

feito, tanto pessoalmente, quanto na pessoa de seu patrono, o exequente 

quedou-se inerte (fls. 90, 93 e 96-verso).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito. Embora devidamente intimada.

 In casu, visível é a falta de interesse do credor em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia do exequente, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demandada, abandonando a 

causa por mais de 22 (vinte e dois) meses, julgo extinto o feito, com 

amparo no artigo 485, inciso III do CPC. Custas processuais já recolhidas. 

Sem verba honorária vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado ou desistência do prazo recursal, 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 15 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 803023 Nr: 15597-95.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON JOSE DAL PRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 

-ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON ANTONIO FLORENCIO - 

OAB:20621/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 CD. PROC. 803023

Vistos etc.

Considerando a certidão à fls. 84, nomeio em substituição ao perito do 

Juízo o Sr. Gabriel Nogueira Duarte, independente de compromisso, com 

endereço nesta cidade, na Rua Dom Pedro II, nº 100, Residencial De Ville, 

apto. 04, bairro Jardim Mato Grosso, (Fone: (66) 9223-7381).

Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes.

 Mantenho as demais cominações constantes na decisão à fls. 63/64.

Expeça o necessário. 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.: 739513 Nr: 1661-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEMISTOCRIZ DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT/ 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 739513

Ação de Execução

Exequente: Banco Honda S/A

Executada: Temistocriz da Silva Pereira

 Vistos etc.

BANCO HONDA S/A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

EXECUÇÃO contra TEMISTOCRIZ DA SILVA PEREIRA, também qualificada 

no processo.

Intimada para promover os atos necessários para o regular andamento do 

feito, tanto pessoalmente, quanto na pessoa de seu patrono, a exequente 

quedou-se inerte (fls. 87 e 90-verso).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito. Embora devidamente intimada.

 In casu, visível é a falta de interesse do credor em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia do exequente, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demandada, abandonando a 

causa por mais de 16 (dezesseis) meses, julgo extinto o feito, com amparo 

no artigo 485, inciso III do CPC. Custas processuais já recolhidas. Sem 

verba honorária vez que a angularização processual não se aperfeiçoou. 

Com o trânsito em julgado ou desistência do prazo recursal, ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 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.: 771041 Nr: 2695-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EWERTON JIMMI ARRUDA SILVA, DIMITRI LEVINE 

PEREIRA CARVALHO FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMITRI LEVINE PEREIRA 

CARVALHO FRAGA - OAB:OAB/MT 18822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OABMT 13245-A

 CD. PROC. 771041

Vistos etc.

Antes de analisar os pedidos constantes na petição às fls. 142/211, intime 

os exequentes para manifestarem sobre o mencionado petitório e os 

documentos que o acompanham, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

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.: 716312 Nr: 11682-43.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAZIN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANE BASILIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER SHIMOSAKAI - 
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OAB:MT/10386 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA CIÊNCIA DA CERTIDÃO FL.173, 

BEM COMO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO 

LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 859373 Nr: 3005-48.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA SANTOS BATISTA CARMO, LILLIS 

FERNANDA BATISTA, HERBERT DOS SANTOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/OAB/MT

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação do embargado para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl. 40/48 ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 393774 Nr: 7320-71.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, RICARDO JOSE 

KULEVICZ, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA CIÊNCIA DA CERTIDÃO FL.230, 

BEM COMO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO 

LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006121-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006121-11.2018.8.11.0003. Vistos etc. RONAIR ALVES DA 

SILVA, qualificado nos autos, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

decisão proferida no id. 14567786, alegando a existência de omissão em 

relação ao pedido de exibição de documentos constante na exordial. 

Melhor analisando os autos, verifica-se que realmente não houve a 

apreciação do pedido do requerente. Dessa forma, nos termos do artigo 

1022, II, do CPC, acolho os embargos de declaração, ante a existência de 

omissão na decisão e passo a análise do pleito: "Indefiro, por ora, o pedido 

do autor para determinar a exibição de documentos, vez que todos os 

porventura existentes em poder do requerido, serão apresentados quando 

da apresentação da defesa.”. Cumpra as demais determinações 

constantes nos autos e aguarde eventual pedido de informações, ante a 

interposição do Agravo de Instrumento. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 

17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003386-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. DO N. ROSA EIRELI (EXECUTADO)

ANDERSON DO NASCIMENTO ROSA (EXECUTADO)

LETICIA TEREZINHA BRAGAGNOLO PEREIRA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003386-39.2017.8.11.0003. Vistos etc. Compulsando os 

autos, observa-se que os devedores foram citados por hora certa e 

deixaram transcorrer in albis o prazo para interposição dos embargos ou 

pagamento do débito. O artigo 72, II, do CPC estabelecer 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.” (grifei) Há de se registrar, ainda, que a questão já se encontra 

sumulada pelo e. STJ, com a edição da Súmula 196, senão vejamos: “Ao 

executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será 

nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de 

embargos.” (grifei) Dessa forma, antes de apreciar o pedido do credor e 

objetivando evitar futuras alegações de vícios e nulidades dos atos 

processuais, nomeio Curadora Especial na pessoa de da Defensora 

Pública que atua junto à Terceira Vara Cível nesta Comarca, aos 

executados citados por hora certa. Intime. Rondonópolis - MT, 17 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005704-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INCORPORADORA NAIM CHARAFEDDINE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO)

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

MAQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPACOES S.A. (RÉU)

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005704-58.2018.8.11.0003. Vistos etc. A autora oferece 

como caução para cumprimento da liminar de despejo o imóvel sob a 

matrícula nº 389 do CRI local. O artigo 59, da Lei do Inquilinato dispõe: 

“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...” Assim, a caução 

ofertada não se enquadra no dispositivo legal aplicado ao caso, pelo que a 

rejeito e mantenho as cominações constantes na decisão do Id. 14474872, 

devendo a demandante proceder o depósito do valor equivalente a três 

meses de aluguel, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação da 

liminar concedida. Efetivado o depósito, cumpra as demais determinações 

constantes nos autos. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis 

- MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010042-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010042-12.2017.8.11.0003. 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 e 

arguiu ausência do laudo do IML. Quanto a alteração do polo passivo, 
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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)” Quanto a 

alegada ausência do laudo do IML, vê-se que a parte autora juntou 

documentos que resguardam seu direito, sendo suficientes à propositura 

da ação e aptos à compreensão da controvérsia, pois a comprovação de 

sua invalidez, trata-se de prova a ser produzida no momento processual 

oportuno. 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. 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, 17 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001737-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FRANCISCO BRASILEIRO (AUTOR)

GEZIELY DOS SANTOS BRASILEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001737-05.2018.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, observa-se que houve imposição de multa para caso a requerida 

não cumpra as determinações judiciais concedidas nos autos. Ocorre que 

não consta nos autos a intimação pessoal da ré para tal desiderato, sendo 

que conforme prevê a Súmula 410, do STJ, a multa fixada em razão do 

descumprimento de ordem judicial, somente é exigida após a intimação 

pessoal de quem deva cumprir a obrigação. “Súmula 410 STJ - A prévia 

intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a 

cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não 

fazer.” Portanto, se não houve a intimação pessoal não há que se falar em 

descumprimento e início da contagem do prazo para a incidência da 

astriente. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

SÚMULA 410 DO STJ. A intimação pessoal da devedora para cumprimento 

da obrigação de fazer é imprescindível para cobrança da astreinte fixada. 

Incidência da Súmula 410 do STJ e precedentes destas Turmas Recursais. 

A inexistência de intimação torna inexigível a multa. Sendo assim, deve ser 

extinta, a fase de cumprimento de sentença, em razão da ausência de 

pressuposto de exigibilidade do título. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71006040323, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 25/05/2016)” 

(grife) “RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA INCIDÊNCIA DE 

ASTREINTES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. (...) 2. O 

autor requereu a execução de astreintes por descumprimento da decisão 

judicial que determinou o restabelecimento dos serviços de telefonia fixa 

(fl. 97). Contudo, no caso dos autos, verifica-se que, depois de fixada a 

astreinte em sentença, não houve a intimação pessoal da requerida, 

sendo as partes informadas apenas na audiência de instrução (fl. 31), 

quanto à data da publicação da sentença em cartório. 3. Assim, 

considerando que a intimação pessoal da parte é necessária para o 

cumprimento da obrigação de fazer e para a incidência das astreintes, nos 

termos da Súmula 410 do STJ, entendo que inexigível o título executivo, 

devendo ser extinta a fase de cumprimento de sentença. RECURSO 

PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71005745351, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, 

Julgado em 27/07/2016).” Assim, determino a intimação pessoal da 

requerida para cumprir a obrigação constante nos autos, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena da incidência da multa fixada Num. 

12504938. Limito o valor da multa ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis - MT, 17 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002644-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IPE INCORPORACAO PLANEJAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IANI GLAUCIA ALVES OAB - MT15028/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001092-48.2016.8.11.0003. Vistos etc. A credora pugna 

pelo reconhecimento da citação da devedora em razão do seu 

comparecimento espontâneo aos autos, bem como requer a realização de 

penhora on line (Num. 13831479). Vieram-me os autos conclusos. 

DECIDO. Nos termos do art. 239, § 1º, do CPC: "O comparecimento 

espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de 

contestação ou de embargos à execução". Todavia, a juntada aos autos 

de procuração desprovida de poderes especiais para recebimento de 

citação não caracteriza comparecimento espontâneo da parte requerida, 

já que a procuração geral para o foro não habilita o seu advogado para 

receber citação, poder este que deve constar em cláusula específica - 

inteligência do art. 105 do CPC: "Art. 105. A procuração geral para o foro, 

outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, 

habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber 

citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, 

desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar 

quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência 
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econômica, que devem constar de cláusula específica". No caso dos 

autos, o instrumento de mandato outorgado pela executada não confere 

aos seus procuradores poderes especiais para o recebimento de citação 

(Num. 13710312), razão pela qual não restou caracterizado o 

comparecimento espontâneo da parte executada. A citação só seria válida 

se ao procurador tivesse sido conferido poderes especiais, como o de 

receber citação. Nesse sentido: EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA 

DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO 

OCORRÊNCIA. JUNTADA DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES 

PARA RECEBER CITAÇÃO. REVELIA INDEVIDAMENTE DECRETADA. 

DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. MEDIDA IMPERATIVA. A juntada aos 

autos de procuração, desprovida de poderes para recebimento do ato 

citatório, não caracteriza comparecimento espontâneo da parte, ato que 

supriria a falta de citação, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73, aplicável 

à espécie. Ausente, pois, a citação da parte ré, requisito de validade do 

processo, conforme dispõe o caput do mesmo diploma legal, a 

desconstituição da sentença objurgada constitui medida imperativa. (TJMG 

- Apelação Cível 1.0024.13.276328-5/001, Relator(a): Des.(a) Otávio 

Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2016, publicação da 

súmula em 11/11/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. 

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO. PODERES 

ESPECÍFICOS. NECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A carga dos autos 

por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a 

ausência do referido ato. Precedentes. 2. Embargos de declaração 

recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento". (EDcl no 

REsp 680.212/PR,Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA) Nesse cenário, constata-se que o processo de execução ainda 

carece de citação da executada, indefiro o pedido de penhora. Intime a 

credora para recolher o valor da diligência do Sr. Meirinho para posterior 

citação da parte contrária, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. 

Rondonópolis - MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003870-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRODROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003870-88.2016.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - Compulsando 

os autos, observa-se que a última tentativa de penhora online, com a 

utilização do Sistema BacenJud foi realizada maio/2018, restando 

infrutífera. Assim, considerando que a exequente não trouxe fato novo a 

ensejar nova atuação do Juízo, tampouco demonstrou que diligenciou no 

sentido de localizar outros bens passíveis de penhora e, considerando, 

ainda que não cabe ao judiciário promover as diligências cabíveis a parte 

credora, indefiro o pedido de nova penhora online com a utilização do 

Sistema BacenJud formulado no Id. 13293526. Intime o credor para que 

promova o regular andamento do feito, indicando outros bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. 2.0 - Proceda a inclusão do nome da 

executada nos cadastros de inadimplentes, nos termos do artigo 782, §3º, 

do CPC, com a utilização do Sistema SERASAJUD, vez que o feito trata-se 

de execução de título extrajudicial, não havendo que se falar na aplicação 

do artigo 517, do CPC. 3.0 - Defiro o pedido para que a penhora recaia 

sobre os bens que guarnecem a empresa executada, entretanto, a 

constrição deverá recair apenas sobre os bens que não sejam 

indispensáveis e imprescindíveis à subsistência familiar e a atividade 

empresarial. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002198-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA (REQUERENTE)

ALEX ROECE ONASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ GERONIMO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002198-11.2017.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, observa-se que o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado 

pelos requerentes foi indeferido (Num. 9442357). Os demandantes 

comparecem aos autos e requerem o pagamento das custas ao final do 

processo e como pedido alternativo pleiteiam o seu parcelamento (Id. 

13295892). A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas 

processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas ao final, pelo que indefiro o 

pedido de pagamento ao final da ação. Entretanto, considerando que a lei 

processual permite o parcelamento das custas, conforme dispõe o artigo 

98, § 6º, do CPC, defiro o parcelamento das custas/despesas processuais 

em 03 (três) parcelas. Intime os demandantes para efetuarem o 

pagamento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 

do CPC. Comprovado o recolhimento da 1ª parcela, 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. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PERERIA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003350-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUSA SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE FARIA GIANELLI OAB - MT0015820A (ADVOGADO)

JULIO CARLOS COSTA SERRA OAB - MT23351/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA LENGLER CARDOSO (RÉU)

MARIO AFONSO GRAVINA CARDOSO (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA THEREZA KERN LENGLER (TERCEIRO INTERESSADO)

ROMEU GUILHERME DE ARAUJO STRONGREN (TERCEIRO INTERESSADO)

IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE CARLOS DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ROBERTO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

IVETE ALVES DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LOUIS ALVES QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)

JOILSON CONCEICAO DOS SANTOS BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

KARINA DE OLIVEIRA AJALA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003350-31.2016.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - Certifique a 

Sra. Gestora o decurso do prazo do edital constante no Num. 11848534 - 

Pág. 1, referente aos confinantes Maria Thereza Kern Lengler e Joilson 

Conceição dos Santos Brito. 2.0 – Imobiliária Continental Ltda, na qualidade 

de confinante do imóvel lindeiro (Lote 14) , comparece aos autos e informa 

que o mesmo pertence ao Sr. Cândido Santos Rosa (Num. 12688932). 

Assim, proceda a citação do atual proprietário/possuidor do imóvel lindeiro 

– Lote 14 - Sr. Cândido Santos Rosa, no endereço descrito nos autos. 3.0 

– Tendo em vista que Imobiliária Continental Ltda, apresentou contestação 

arguindo ser a legítima proprietária do imóvel usucapiendo, proceda sua 

inclusão no polo passivo da lide (Num. 12684541). 4.0 – Considerando que 

o cancelamento do compromisso de compra e venda fora averbado após 

a propositura da ação, para que não haja futuras alegações de nulidade 

processual determino a citação por edital de Vanessa Lengler Cardoso 

(esposa do requerido Mário Afonso Gravina Cardoso). Cumprida as 

determinações supra, voltem-me conclusos. Expeça o necessário. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002382-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 358 de 559



LORENA EVELYN DE LIMA MOTA MORETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002382-30.2018.8.11.0003 Vistos etc. A 

demandante pleiteia a antecipação de tutela para determinar que seja 

declarada a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como que a 

requerida se abstenha de incluir seu nome no rol dos inadimplentes em 

razão das parcelas vencidas e vincendas, e não proceda qualquer 

cobrança judicial e/ou extrajudicial. Quanto ao pedido de antecipação de 

tutela, o artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela 

Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de 

antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando a documentação 

carreada aos autos, observa-se que a demandante possui em seu nome 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a ré. Não consta 

nos autos qualquer documento capaz de comprovar a irregularidade da 

cobrança perpetrada pela ré, de modo que a dívida é questionável e, 

portanto, não assiste razão ao demandante quanto ao pleito antecipatório. 

Assim, não há como impedir que a empresa credora exerça os seus 

direitos, entre os quais se encontra o de efetuar a cobrança das parcelas 

em aberto, bem como lançar ou manter o nome do devedor em cadastros 

de inadimplentes. In casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança 

do direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que 

não há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da 

parte autora. Fredie Didier Jr. assevera que: “A prova inequívoca deve 

conduzir o magistrado a um juízo de probabilidade, verossimilhança sobre 

os fatos narrados. O juízo de verossimilhança é aquele que permite 

chegar a uma verdade provável sobre os fatos, a um ‘elevado grau de 

probabilidade da versão apresentada pelo autor’. É imprescindível 

acrescentar que a verossimilhança refere-se não só à matéria de fato, 

como também à plausibilidade da subsunção dos fatos à norma invocada, 

conduzindo aos efeitos pretendidos. O magistrado precisa avaliar se há 

probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de 

êxito do demandante.” (Curso de Direito Processual Civil, volume 2, página 

490). Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução 

processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano 

irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, na ausência de provas 

quanto aos requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro o pedido. 

Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro, no entanto, 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/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PERERIA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003150-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR SOUZA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003150-53.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

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 

30.03.2018 foi emitida unilateralmente para cobrança de "recuperação de 

consumo" no importe de R$ 9.471,14 (nove mil, quatrocentos e setenta e 

um reais e quatorze centavos). Ainda, requer que a demandada se 

abstenha de inserir seu nome nos 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 valor elevado, deu-se de forma unilateral, e não corresponde à 

utilização mensal de energia pela Unidade Consumidora nº 6/971483-3, 

restando identificada como cobrança de “recuperação de consumo” 

relativo ao período de 01/2016 a 01/2018, sendo, portanto, discutível o 

valor arbitrado na conta de energia objeto da lide. 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 
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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)” Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo requerente. Ex 

positis, concedo, parcialmente, a tutela provisória de urgência, para 

determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora nº 6/71483-3, em relação ao débito no 

valor de R$ 9.471,14, com vencimento em 30.03.2018, bem como de inserir 

o nome da autora nos cadastros de inadimplentes em relação ao 

mencionado débito. Em caso de descumprimento desta decisão, fixo multa 

diária no valor 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. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004847-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUDNEI DUTRA DAMACENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA OAB - SP315073 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004847-46.2017.8.11.0003. Vistos etc. RUDNEI DUTRA 

DAMACENA, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em 

face de YMPACTUS COMERCIAL S.A e outros, também qualificados no 

processo. O requerente ingressou com a presente ação para compelir os 

requeridos na apresentação de documentos para comprovar o vínculo 

entre as partes, para posterior liquidação da sentença proferida na Ação 

Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante o Juízo 

da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. Vieram-me os autos 

conclusos. Decido. A produção antecipada de provas está prevista no 

artigo 381, do CPC, que dispõe: “Art. 381. A produção antecipada da 

prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que 

venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos 

na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de 

viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de 

conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação.” A sentença proferida na Ação Civil Pública nª 

0800224-44.2013.8.01.0001, declarou a nulidade dos contratos firmados 

entre os divulgadores e a empresa ré, e dentre outras questões 

estabeleceu: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) Assim, observa-se que a via eleita pela requerente 

é inadequada, vez que para que haja o cumprimento da sentença acima, 

faz-se necessário que cada divulgador (parte interessada, no caso o 

autor), comprove o vínculo entre as partes por meio dos boletos e 

respectivos comprovantes de pagamento para aquisição dos Kits/contas, 

bem como se houve ou não o recebimento de valores a qualquer título pela 

empresa requerida, mediante apresentação de extratos bancários. Assim, 

com o fito de evitar a extinção prematura do feito e com base nos termos 

do artigo 10, do CPC (vedação da decisão surpresa), determino que o 

autor emende e complete a inicial, nos termos dos artigos 319, III, IV e V, 

320 e 321, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, adequando-a ao rito processual previsto no artigo 

509, do CPC (liquidação de sentença), instruindo-a com os seguintes 

documentos essenciais: a) Comprovantes de pagamento para aquisição 

dos Kits/voips para ingresso na rede “telexfree”; b) Extratos bancários do 

período de março a julho de 2013, e/ou o informe de rendimento para 

Imposto de Renda emitido pela ré (Cédula C), para demonstrar se houve ou 

não recebimento de valores pela executada; c) Demonstrativo de débito 

nos termos da sentença exequenda, atribuindo, inclusive, o valor da 

causa com o proveito econômico pretendido; d) Caso o ingresso tenha 

sido por meio de bônus de terceiro, apontar/qualificar quem é o terceiro, 

demonstrando que aquele era divulgador e comprovar que pagou ao 

terceiro pelo uso do crédito do mesmo. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 

17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1005832-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA MENDES SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005832-78.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Itaucard S.A Requerida: Terezinha Mendes Santana 

Vistos etc. BANCO ITAUCARD S.A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de TEREZINHA 

MENDES SANTANA, também qualificada no processo. O requerente 

pugnou pela extinção do feito (Id. 14690458). 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 Num. 14613942. Transitada 

em julgado ou havendo a desistência do prazo recursal, encaminhe ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004684-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL, SOCIAL 

E CULTURAL - IDESSC (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO OAB - MT16493/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAICE RAMALHO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004684-32.2018.8.11.0003. Ação de Despejo c/c Cobrança 

de Aluguéis Autora: Instituto de Desenvolvimento Econômico Sustentável, 

Social e Cultural Ré: Janice Ramalho de Oliveira Vistos etc. INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, SOCIAL E CULTURAL, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA 

DE ALUGUÉIS em face de Janice Ramalho de Oliveira, também qualificada 

no processo. A autora noticia a realização de acordo e requer a sua 

homologação e a consequente extinção do feito (Num. 14775281). 

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 já 

recolhidas e honorários advocatícios na forma pactuada. 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, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022914-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MOREIRA XAVIER DE MENDONCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA DE ALMEIDA LUCIANO OAB - MT15261 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1022914-42.2017.8.11.0041. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Pan S.A Requerido: Marcos Moreira Xavier de 

Mendonça Vistos etc. BANCO PAN S.A, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de 

MARCOS MOREIRA XAVIER DE MENDONÇA, também qualificado no 

processo. Antes da apreciação da liminar, o requerido compareceu 

espontaneamente e informou que houve a liquidação da parcela que 

ensejou a ação (Num. 9329722). O requerente pugnou pela extinção do 

feito, arguindo que houve composição extrajudicial (Num. 9329970). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese 

é de extinção, vez que apesar de devidamente intimado para manifestar 

anuência o demandado quedou-se inerte, evidenciando aceitação tácita ao 

pedido de extinção. 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 determinar a baixa da restrição judicial, vez que sequer houve o 

deferimento do pedido liminar. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal, encaminhe ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 17 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004097-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WW TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIANE ZANARDINI MENEZES OAB - MT12775/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004097-78.2016.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Mercedes Benz do Brasil S.A Requerida: WW 

Transportes Ltda Me Vistos etc. Banco Mercedes Benz do Brasil S.A, 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

contra WW Transportes Ltda Me, 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 nos contratos 

firmados entre as partes, cujo objeto foi dado em alienação fiduciária. 

Afirma que a devedora deixou de quitar as parcelas pactuadas, a partir de 

Julho/2016 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. 

4573865). Citada, a ré não apresentou contestação, limitando-se a interpor 

Agravo de Instrumento que restou desprovido, conforme decisão anexa. 

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 contratos firmados 

entre as partes (Num. 3274605 e Num. 3274618). 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 
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(placas – NUD2646 e NUF2646). Após o trânsito em julgado, ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 17 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004307-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS BALBINO FIGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE MORAES PORTELA OAB - MT0018698A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM MARIA SOARES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004307-61.2018.8.11.0003. Ação de Despejo Autor: 

Rubens Balbino Figueira Ré: Carmem Maria Soares Vistos etc. RUBENS 

BALBINO FIGUEIRA, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

DESPEJO em face de Carmem Maria Soares, também qualificada no 

processo. O autor noticia a realização de acordo e requer a sua 

homologação e a consequente extinção do feito (Num. 14556713). 

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 já 

recolhidas e honorários advocatícios na forma pactuada. 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, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004670-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA & GENOUD LTDA - ME (EXECUTADO)

ALECIO DE MORAIS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004670-82.2017.8.11.0003. Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Exequente: Banco Bradesco S.A Executados: Oliveira & 

Genoud Ltda Me e outro Vistos etc. BANCO BRADESCO S.A, qualificado 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL em face OLIVEIRA & GENOUD LTDA Me e outro, também 

qualificados no processo. As partes noticiam a realização de acordo e 

requerem a sua homologação (Id. 13406316). 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, 17 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002087-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002087-27.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: OMNI Financeira S.A Requerido: Vilson Pereira de Souza 

Vistos etc. OMNI FINANCEIRA S.A, qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de Vilson Pereira de Souza, 

também qualificado no processo. O acordo firmado entre as partes foi 

homologado, com a consequente suspensão do feito até seu integral 

cumprimento (13.12.19) - (Num. 12667679). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Melhor analisando os autos, 

observa-se que a petição de acordo encontra-se apta para surtir seus 

efeitos. Em face do rito especial da ação de busca e apreensão, a 

demanda não comporta suspensão, sendo que em eventual 

descumprimento da avença comportará a execução da sentença 

homologatória, nos termos do artigo 515, II, do CPC. Ex positis, Julgo 

extinto o processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas já 

recolhidas e honorários na forma pactuada. Determino a baixa da restrição 

junto ao Sistema Renajud (placa JZU6843), caso existente. Após o trânsito 

em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença 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)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000326-24.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda Requerido: Luiz 

Filipe Guedes Lima Vistos etc. BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, devidamente qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de LUIZ FILIPE GUEDES LIMA, 

também qualificado no processo. No curso do processo o requerente 

pugnou pela desistência do feito, vez que as partes se compuseram 

extrajudicialmente (Id. 14521183). O requerido compareceu 

espontaneamente nos autos e apresentou contestação, aduzindo a 

inexistência do débito (Num. 14687327). Vieram-me os autos conclusos. É 

O BREVE RELATO. DECIDO. Ex positis, homologo a desistência 

apresentada pelo requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas processuais já 

recolhidas. Condeno o demandante ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor ao patrono do requerido no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, vez que houve 

apresentação de defesa. Revogo a liminar concedida e determino a baixa 

da restrição junto ao Sistema Renajud (placa OBK7378). Comunique ao Sr. 

Meirinho para que proceda a devolução do mandado independentemente 

de cumprimento. Com o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 17 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000464-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAB MÓVIES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000464-25.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 
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busca do atual endereço da requerida Fab Móveis (CNPJ nº 

00.501.167/0001-36), com a utilização, apenas, do Sistema Infojud, vez 

que este juízo não possui acesso ao Sistema Infoseg. Vindo as 

informações, dê-se vista ao autor para manifestação em 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 17 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002455-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR(A))

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR JORGE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002455-36.2017.8.11.0003. Ação de Reintegração de 

Posse Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A Requerido: Valdir 

Jorge da Silva Vistos etc. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, 

devidamente qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face de VALDIR JORGE DA SILVA, 

também qualificado no processo. O requerente pugnou pela desistência do 

feito (Id. 13203602). 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 (placas JZB6754 e LZD3517). Com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006644-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN MARCIA CARDOSO DE SOUSA FIEDLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT0007556A-B (ADVOGADO)

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO)

Mie Ninomiya OAB - MT0013559A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006644-23.2018.8.11.0003. 

AUTOR: HELEN MARCIA CARDOSO DE SOUSA FIEDLER RÉU: UNIMED 

RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos e 

examinados. Analisando os autos, extrai-se que a parte autora alegou que 

não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais, 

requerendo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Pois bem. Em 

que pesem as alegações da parte autora, entendo que o pleito não merece 

prosperar, uma vez que os documentos carreados aos autos demonstram 

que a requerente é sócia proprietária da AVANC Administradora e 

Corretora de Seguros Ltda (ID 14776205) e que possui gastos mensais no 

valor de R$28.835,96 (vinte e oito, oitocentos e trinta e cinco reais e 

noventa e seis centavos), como relatado na exordial. Assim, não 

demonstrada a incapacidade da postulante em custear as custas e 

despesas processuais, ainda que de forma momentânea, o indeferimento 

do pleito é medida que se impõe. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO. Os elementos trazidos aos autos não comprovam a 

impossibilidade da agravante em arcar com as custas do processo. 

Benefício indeferido. Viabilidade de pagamento das despesas processuais 

ao fim do processo. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 

70078334893, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em 11/07/2018). 

AGRAVO INTERNO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - 

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – 

PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, 

em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo 

requerente. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a 

parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o 

magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.2. O 

microempresário individual não tem direito ao benefício da justiça gratuita 

se não demonstra, concretamente, encontrar-se sem condições de 

satisfazer as custas processuais da demanda. (AI Nº 1002223-33.2017, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO NA AÇÃO DE 

RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – IMÓVEL NO VALOR 

TOTAL DE R$319.500,00 – AUTORES QUE EXERCEM A ATIVIDADE DE 

EMPRESÁRIOS – INFORMAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS 

TRAZIDA PELO AGRAVADO – MANTENÇA DO INDEFERIMENTO DO 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FEITO NA ORIGEM – FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA SUPORTAR AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – ANULAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA - 

RECURSO 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 pedido de justiça gratuita há que 

ser indeferido. (AI Nº 1006600-47.2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/02/2018, Publicado no DJE 26/02/2018) Desse modo, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004845-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARES DE ABREU SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SILVA MADLUM OAB - SP296059 (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006624-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA VILLALBA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELE TAQUES DE SALES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006624-32.2018.8.11.0003. 

AUTOR: LUCIA VILLALBA DA CONCEICAO RÉU: SUELE TAQUES DE 

SALES Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Recebo a inicial, uma vez que 

preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 de setembro de 2018, às 09:00 horas. Assento 
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que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. III – Da tutela de urgência As ações possessórias, 

intentadas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, regem-se pelo 

procedimento especial (art. 558 do CPC), que autoriza a concessão liminar 

da medida possessória (art. 562 do CPC), sem ouvir a parte contrária, 

desde que provados na petição inicial os requisitos do art. 561 do CPC, 

quais sejam: a) posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo 

réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, 

embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de 

reintegração. Demonstrado de plano que a hipótese retrata a existência de 

posse velha, o feito deverá tramitar pelo procedimento comum, consoante 

art. 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE 

VELHA. PROCESSAMENTO DO FEITO SOB O RITO ORDINÁRIO. ART. 558, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. CONCESSÃO DE LIMINAR 

POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. Transcorrido mais de ano e dia entre a 

ciência do esbulho e o ajuizamento da ação de reintegração de posse, não 

há lugar para a concessão da medida liminar prevista no art. 562 do 

CPC/2015. Evidenciado, de plano, que a hipótese retratada na inicial 

denota a existência de posse velha, o feito deverá tramitar sob o rito 

ordinário, à luz do disposto no art. 558, parágrafo único, do NCPC. 

RECURSO DESPROVIDO. (...) (TJ-RS - AI: 70074273814 RS, Relator: 

Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 23/11/2017, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

28/11/2017) Dessa forma, em se tratando de ação de força velha, a 

concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos 

requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Neste contexto: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO OCORRIDO HÁ MAIS DE ANO E 

DIA. AÇÃO DE FORÇA VELHA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 

REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC. AUSÊNCIA. A teor do 

disposto no art. 558, caput e parágrafo único, do CPC, o procedimento 

especial de manutenção e de reintegração de posse aplica-se à ação for 

proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na 

petição inicial. Passado esse prazo, será comum o procedimento, não 

perdendo, contudo, o caráter possessório. Em se tratando de ação de 

força velha, a concessão da tutela provisória de urgência para a 

reintegração do autor na posse do imóvel objeto da demanda possessória 

pressupõe a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Recurso 

provido. (TJ-ES - AI: 00008052520178080012, Relator: SAMUEL MEIRA 

BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 05/09/2017, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2017) No caso dos autos, entendo que 

não há verossimilhança nas alegações da parte autora, perigo da demora 

ou risco ao resultado útil do processo, de forma que é indiscutível que seja 

iniciado o devido processo legal, com a formação do contraditório e o 

melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial. Nesse sentido é a 

orientação da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE VELHA - CONCESSÃO DE TUTELA 

ANTECIPADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INSERTOS NO ARTIGO 300 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- RECURSO DESPROVIDO. Por se tratar 

de posse velha, para ser deferida tutela possessória, necessário se faz 

perquirir acerca da presença dos requisitos insertos no artigo 300 do 

CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o risco ao 

resultado útil do processo, o que não se verificou no caso dos autos. (AI 

nº 1000655-79.2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, 

Publicado no DJE 27/04/2018) Nesse contexto, entendo que os elementos 

constantes nos autos não são suficientes para o deferimento da tutela 

pleiteada, ao menos nesse estágio inicial. Ante o exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que a medida poderá ser 

revista em qualquer momento processual, caso aportem novas provas aos 

autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004305-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CULINARIUM'S RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSIANE PORTO DE ARAUJO (EXECUTADO)

LEIRIANA LIRA DE MELO (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 compareci ao endereço 

indicado, porém não encontrei a parte ré. No local funciona a empresa 

Marmitex e Cia II. Indaguei a moradores da região, sendo informado que 

havia um restaurante chamado Culinarium, porém não souberam indicar 

eventual novo endereço. Assim, não foi possível citar Culinarium's 

Restaurante Ltda ME, Josiane Porto de Araújo e Leiriana Lira de Melo. 

RONDONÓPOLIS/MT, 25 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004311-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA BENEDTIA ZEFERINA COSTA CAMARGO - 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, em cumprimento ao r/ 

mandado, em diligência ao endereço mencionado, onde não foi possível 

citar Jucelia Benedtia Zeferina Costa Camargo _ ME na pessoa de seu 

representante legal, devido não o ter encontrado por ocasião da 

realização da diligência, onde atualmente existe a empresa Impacto Truck 

Center e em contato com o Sr. Vagner, informou que a Devedora mudou 

para Cuiabá, não sabendo informar o correto endereço. 

RONDONÓPOLIS/MT, 8 de agosto de 2018. MARIA ELIETE RAMOS Oficial 

de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005301-60.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR ARCANJO RIBEIRO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBA PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor/apelado para no prazo legal (art. 1.010,§ 

1º do CPC/2015) apresentar suas contrarrazões à apelação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006630-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA LEMOS BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

KROTON EDUCACIONAL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006630-39.2018.8.11.0003. 

AUTOR: MARILZA LEMOS BARBOSA RÉU: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

LTDA, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, KROTON EDUCACIONAL 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 25 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000096-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON LOPES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do requerido/apelado para no prazo legal (art. 

1.010,§ 1º do CPC/2015) apresentar suas contrarrazões à apelação do 

autor.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001892-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA (RÉU)

Andrea Marrua P. Nalin (RÉU)

Edivaldo Ferreira Paniago (RÉU)

Silma Soares (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001961-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA SOARES INFANTINO (AUTOR)

TIELLI SOARES INFANTINO (AUTOR)

TAIRINNI SOARES INFANTINO (AUTOR)

APARECIDA PEDROSA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO DE AQUINO LINS OAB - MT21050/O (ADVOGADO)

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0006247A-O 

(ADVOGADO)

LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI OAB - MT6796/O-O (ADVOGADO)

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANDEIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA (RÉU)

 

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: 1004533-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGON AYRES BARRETO DA SILVA DUQUE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004533-66.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS REQUERIDO: DIEGON AYRES BARRETO DA SILVA DUQUE 

Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que proceda ao 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código 

de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004941-57.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO SOARES DA FONSECA JUNIOR (ADVOGADO(A))

HUDSON CARDOZO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SIDIMAR PEREIRA (REQUERIDO)

TRANSPORTES BOTUVERA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004941-57.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: HUDSON CARDOZO DA SILVA REQUERIDO: SIDIMAR 

PEREIRA, TRANSPORTES BOTUVERA LTDA Vistos e examinados. Tendo 

em vista que na data designada para a realização da audiência, este 

magistrado estará em período de licença médica, hei por bem redesignar o 

ato para o dia 24/10/18 às 14:00h. Intime-se a todos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002036-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA KEILA MOREIRA DI DOMENICO (AUTOR(A))

E. M. F. (AUTOR(A))

GERALDO ROBERTO PESCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENI MARIA DI DOMÊNICO (RÉU)

KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO 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 DESPACHO Processo: 1002036-50.2016.8.11.0003. 

AUTOR: EMANUELI MOREIRA FACHINETTO, KATIUSCIA KEILA MOREIRA DI 

DOMENICO RÉU: GENI MARIA DI DOMÊNICO Vistos e examinados. Tendo 

em vista que na data designada para a realização da audiência, este 

magistrado estará em período de licença médica, hei por bem redesignar o 

ato para o dia 25/10/18 às 14:00h. Intime-se a todos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005520-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO HENRIQUE FERNANDES (ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA WATANABE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005520-05.2018.8.11.0003. 

AUTOR: SANDRA MARIA WATANABE RÉU: LUCIANA DE ALMEIDA Vistos 

e Examinados. Tendo em vista a informação contida na certidão de ID. 

14637057, dando conta que a requerida não se encontra no imóvel objeto 

do despejo e que, a vizinhança relatou e reclamou de mau cheiro, 

conforme documento de ID 14656787, DEFIRO a expedição do mandado de 

imissão na posse, como requerido (ID. 14656723). À propósito: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES 

INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIMENTO. LEI DE LOCAÇÕES. IMISSÃO NA 

POSSE POR ABANDONO DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO 

DO AUTOR E DE CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. I - Não devem ser 

conhecidas as alegações constantes nas contrarrazões do apelo, porque 

não protocolizadas no prazo de 10 dias previsto no art. 527, inciso V do 

CPC, vez que o início desse prazo deve ser contado a partir da retirada 

dos autos, com carga, pelo patrono da parte adversa, data em que tomou 

ciência inequívoca da decisão que lhe fora desfavorável e não com a 

publicação posterior no órgão oficial. II - O art. 66 da Lei de Locações (Lei 

nº 8.245/1991) prescreve que "quando o imóvel for abandonado após 

ajuizada a ação, o locador poderá imitir-se na posse do imóvel", sendo que 

essa regra, apesar da clareza de sua redação, não dispensa que o 

abandono do prédio seja noticiado nos autos, devendo o juiz certificar-se, 

através do oficial de justiça, de que o bem encontra-se abandonado, 

dependendo a imissão de posse de requerimento do autor da ação de 

despejo, não podendo o magistrado agir de ofício. III - Agravo de 

Instrumento conhecido e provido (TJ-MA - AI: 0133962013 MA 

0002848-53.2013.8.10.0000, Relator: JAIME FERREIRA DE ARAÚJO, Data 

de Julgamento: 13/08/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/08/2013) Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006712-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MORAIS BOFF (AUTOR(A))

ELIANE CANDIDA BOFF DE MORAES (AUTOR(A))

cibele silva prietch falca pagno (ADVOGADO(A))

CLEUZA REGINA DE OLIVEIRA MORAIS BOFF (AUTOR(A))

THIAGO MORAIS BOFF (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006712-70.2018.8.11.0003. 

AUTOR: CLEUZA REGINA DE OLIVEIRA MORAIS BOFF, LUCAS MORAIS 

BOFF, THIAGO MORAIS BOFF, ELIANE CANDIDA BOFF DE MORAES RÉU: 

BANCO DO BRASIL 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. Cite-se a parte ré para prestar contas 

ou contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 550 

do Código de Processo Civil. III – Do desentranhamento Proceda-se o 

desentranhamento das fls. 19 a 37 (Id. 14718524) por estarem em branco. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006770-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

ALISSON DA FONSECA BARROSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006770-73.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALISSON DA FONSECA BARROSO RÉU: COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos e examinados. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do art. 98, do 

Código de Processo Civil. Estão presentes os requisitos da petição inicial 

(art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de 

tutela provisória. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar 

o rito processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade 

ao andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo 

reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a 

parte ré para contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006551-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE MORAES (EMBARGANTE)

LUCIMAR BATISTELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO (ADVOGADO(A))

EVELINE MARISA DE OLIVEIRA GUIMARAES (EMBARGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006551-60.2018.8.11.0003. 

EMBARGANTE: IVONE FERREIRA DE MORAES EMBARGADO: EVELINE 

MARISA DE OLIVEIRA GUIMARAES Vistos e examinados. I – Da justiça 

gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

embargante, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. II - Da 

tempestividade Certifique-se a tempestividade dos presentes embargos. III 

– Dos embargos Se tempestivo, recebo os embargos à execução. 

Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 744068 Nr: 4402-50.2014.811.0003

 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: EDILSON LIRA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS ANTUNES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora no prazo legal manifestar, a cerca do AR de 

fl.60v, assinado por terceiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 751804 Nr: 8679-12.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AURELINO SEBASTIÃO DA 

SILVA, ESPÓLIO DE MARIA FELIZATI DA SILVA, DENILZA FELIZATI DA 

SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:11.230-B, VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:MT/11.230 - B

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal manifestar sobre os 

documentos de fls. 161/164 e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 764181 Nr: 15420-68.2014.811.0003

 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): LUIZ ZANINI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal fornecer 02 (duas) 

cópias da petição e cálculo de fls.55/56.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 407788 Nr: 3490-63.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO PARIZI MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR JUSTINO, UNIDAS S/A, MAPFRE 

VERA CRUZ SEGURADORA S/A, CUNHA QUEIROZ & GARÓFALO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IOLANDA MACHADO MENDES 

LEÃO - OAB:17243 OAB/MT, STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D. . H. C. FADINI 

- OAB:MT/7645, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, Celso de 

Oliveira Soares - OAB:183.047/SP, JOAO PAULO FOGAÇA DE 

ALMEIDA FAGUNDES - OAB:154.384/SP, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA 

RAMOS - OAB:128998/MT, MAURICIO MARQUES DOMINGUES - 

OAB:175.513SP, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 12.007, RAFAEL COSTA LEITE - OAB:6647-B/MT, 

RICARDO AZEVEDO SETTE - OAB:45317/MG, RONALDO RAYES - 

OAB:114.521 SP

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 890997 Nr: 2180-70.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RENI BUENO FRICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARIO TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:8987/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 INTIMAÇÃO do(s) patrono(s) do(s) embargado(s), nos termos do artigo 

677, § 3º do CPC, para querendo contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias (artigo 679 do CPC/2015) e de que foi concedido o efeito 

suspensivo à execução em apenso, tão somente com relação aocaminhão 

Volvp/NL, Placa: JZR 5650, até ulterior deliberação, bem como à 

substituição do bloqueio de "circulação" para "transferência".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 808661 Nr: 17558-71.2015.811.0003

 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: UANDERSON SANTOS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIELLE LARISSA FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 Vistos e examinados.

Face o teor da petição que noticia que o réu ofereceu pagamento de 

valores para o cumprimento da condenação (fls. 133/134), com fulcro no 

disposto no art. 526, §3º, do CPC/2015, declaro satisfeita a obrigação e 

extinto o processo, vez que o autor no petitório de fls. 131/132 não se 

opôs ao pagamento pelo réu.

 Autorizo o levantamento dos valores depositados, devendo ser 

observada a conta bancária indicada pela parte autora.

 Expeça-se o alvará, conforme Provimento n° 68/2018.

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.: 765418 Nr: 16-40.2015.811.0003

 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: VALÉRIA DA COSTA LIMA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT3127A

 Vistos e examinados.

O executado ofertou pagamento às fls. 153.

A parte exequente pugnou pelo levantamento dos valores depositados, e 

prosseguimento do feito para cobrança de valores remanescentes.
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Expedido o alvará, a parte executada foi intimada para se manifestar da 

alegação de saldo remanescente (fls.160).

O executado não se manifestou, conforme certificado às fls. 164.

 Intimado o exequente, para se manifestar sobre a certidão de fls. 164, 

quedou-se inerte (fls.167).

 O exequente novamente foi intimado para dar regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção do processo (fls.168), e mais uma vez não se 

manifestou, conforme certificado às fls.170.

Isto posto, considerando que o exequente quedou-se inerte, ante as 

intimações, dando a entender-se satisfeito com os valores levantados, 

com fulcro no art. 526, §3°, do CPC, declaro satisfeita a obrigação e 

extinto o processo.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberação nos sistemas arquive-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.: 744421 Nr: 4607-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JCRDS, 

ANDS, VALDETE RAMOS DOS SANTOS DE PAIVA, ROSILENE RAMOS 

DOS SANTOS, ROSINEIDE RAMOS DOS SANTOS, SILVANA RAMOS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA EMANUELLA SOARES 

RIBEIRO - OAB:16.120 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique da Silva 

Magri - OAB:265.707/SP, SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - 

OAB:OAB/MT5771

 Vistos e examinados.

Cuida-se de impugnação ao valor da causa proposta por ITAÚ SEGUROS 

DE AUTO e RESIDENCIA S/A em face de MARIA APARECIDA DOS 

SANTOS; VALDETE RAMOS DOS SANTOS DE PAIVA; ROSINEIDE RAMOS 

DOS SANTOS e SILVANA RAMOS DOS SANTOS, todas as partes 

devidamente qualificadas nos autos.

 As partes se compuseram amigavelmente nos autos principais (730936), 

conforme sentença homologatória e extintiva.

Deste modo, considerando que a matéria desta lide foi discutida na minuta 

de acordo realizada, o presente feito deve ser extinto sem apreciação do 

mérito, face a perda do objeto da ação.

Isto posto, decreto extinto o processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do art.485,VI, do CPC.

Publique-se

Intimem-se.

Após o cumprimento de todas as formalidades de praxe e/ou liberação 

arquive-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.: 432370 Nr: 1035-57.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BS FACTORING COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIANÇA AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON LUIS CARVALHO PAIXÃO 

- OAB:282563/SP, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JÚNIOR - 

OAB:MT/4.111

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de fls. 246, determinando que se proceda com a consulta 

de veículos em nome do executado, via sistema RENAJUD.

No mais, consulte-se o banco de dados da Receita Federal, através do 

sistema INFOJUD, solicitando as últimas 03 declarações de imposto de 

renda em nome da parte executada.

Arquive-se o resultado o INFOJUD em pasta própria, considerando o teor 

sigiloso deste.

Quanto ao resultado do RENAJUD, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo legal.

Cumpridas todas as determinações e manifestações, tornem-me os autos 

conclusos para análise do item “03” da petição de fls.246.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 803085 Nr: 15628-18.2015.811.0003

 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: GERSON GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REBOUÇAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETO 

JÚNIOR - OAB:4259 OAB/RN

 Vistos e examinados.

O executado ofertou pagamento às fls.148.

A parte exequente concordou com o valor pago e pugnou pelo 

levantamento dos valores depositados.

 Isto posto, com fulcro no disposto no art. 536,§3°, do CPC, declaro 

satisfeita a obrigação e extinto o processo, vez que o autor não se opôs 

ao pagamento do réu.

Expeça-se o alvará, conforme Provimento n° 68/2018 do CNJ.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas arquive-se.

Intimem-se.

Publique-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.: 449185 Nr: 4365-28.2011.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOZAR REUTOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SAAD - 

OAB:24956/SP, IRIS VÂNIA SANTOS ROSA - OAB:OAB-SP 115.089, 

MAGDA APARECIDA PIEDADE - OAB:92976/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO - OAB:8798-A

 Vistos e Examinados.

 Defiro o pedido de fls. 287, no que concerne a devolução da carta 

precatória.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 799988 Nr: 14399-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA FISCHER, GUILHERME AUGUSTIN, ARYSTA 

LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA, 

ADM DO BRASIL LTDA, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR, TRAJANO CARNEIRO NETO, BANCO DO BRASIL 

S/A, JOSÉ RICARDO AUGUSTIN DA SILVEIRA, PRIMAVERA DIESEL LTDA, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS 

LTDA, BANCO DA AMAZONIA S.A, AGROPECUÁRIA BELA SERRA LTDA, 

BASF S/A, BANCO JOHN DEERE S/A, HAMILTON GLUECK ENGENHARIA 

LTDA, KIP CULLERS DO BRASIL LTDA, BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/PR 30.890, ALINE DE OLIVEIRA TELES - OAB:OAB/MT16154, 

ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - OAB:13571/B, BRUNO 

KURZWEIL DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 248.704, CELSO UMBERTO 

LUCHESI - OAB:MT/10.365, DAIANA MALHEIROS DE MOURA - 

OAB:11624-A/MT, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309.229/SP, 

ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS 
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SANTOS - OAB:24498/OAB PR, IVO WAISBERG - OAB:OAB/SP 146.176, 

João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT, JOEL LUIS THOMAZ 

BASTOS - OAB:122443, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/9977 - 

A, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:OAB/MT14469A, MAX SIVERO MANTESSO - 

OAB:200889/SP, RICARDO ALVES PEREIRA - OAB:OAB/SP 180.821, 

ROGÉRIO ANTONIO PEREIRA - OAB:OAB/SP 95.144, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILH0 - OAB:3.154-A, VALDEIR DA SILVA NEVES - OAB:MS/ 

11.371, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A, WILLIAM JOSE 

DE ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 todo e qualquer tipo de processo, bem como, em qualquer fase que se 

encontre o procedimento” (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. 

Desaparecimento do processo cautelar e mais poder para os juízes. 

Disponível em: Acesso em 19 setembro 2016). Por todas essas 

considerações, com o fito de evitar-se quaisquer danos às partes 

envolvidas neste processo, e agindo com o poder geral de cautela que me 

conferido, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos dos recuperandos, e 

DETERMINO O ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE 

CREDORES CONVOCADA PARA OS DIAS 03 e 14/09/2018, remarcando o 

ato para os dias 12 e 22/11/2018, nos mesmos horários e local antes 

indicado pelo administrador judicial, por entender que tal lapso temporal é 

suficiente para que os recuperandos possam se ajustar à nova conjuntura 

que se estabeleceu no processo recuperacional. Intimem-se a todos desta 

decisão. Notifique-se o Ministério Público. Expeçam-se e publiquem-se os 

novos editais de convocação do conclave, nos exatos termos previstos 

na Lei 11.101/2005. Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça, 

comunicando-se o teor da presente decisão, em complementação ao ofício 

já encaminhado ao D. Relator. 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.: 438655 Nr: 7322-36.2010.811.0003

 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: MASSA FALIDA DE C SACHET & CIA LTDA ME, MASSA 

FALIDA DE CARMO SACHET, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, JOÃO 

DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEAL BOMBAS HIDRAULICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - 

OAB:MT/7039-B, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - OAB:8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 de que os imóveis que são objeto do leilão pertencem de fato e de forma 

integral à empresa falida. Assim, se restar comprovado nos autos que os 

sócios falidos não eram os verdadeiros proprietários das frações ideais 

que os mesmos cederam ao Sicredi para pagamento de suas dívidas, 

consequentemente ocorrerá a nulidade da dação em pagamento e do leilão 

mencionado, com a arrecadação da totalidade do imóvel nos autos da 

falência. Nesse contexto, é evidente que, até que seja decidido o pedido 

formulado pelo administrador judicial, a melhor decisão a ser tomada é a 

suspensão do leilão e a vedação da prática de qualquer ato de 

transmissão da propriedade dos imóveis objetos do pleito, a fim de 

evitar-se prejuízos a terceiras pessoas, que eventualmente possam vir a 

adquirir referidos bens. Isto posto, ACOLHO o pedido formulado pelo 

administrador judicial às fls. 1438/1440, e DETERMINO A SUSPENSÃO DO 

LEILÃO da fração dos imóveis de matrículas 67.060, 59.277, 59.278, 

59.279 e 59.280 do CRI desta comarca, designado para o dia 17/08/2018, 

até que o pedido formulado pelo administrador judicial às fls. 1395ss seja 

decidido. Intimem-se a todos desta decisão. 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.: 903014 Nr: 6274-61.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados. Cuida-se de INCIDENTE PROCESSUAL apenso ao 

processo de falência da PETROCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL S/A 

e BASAGRO FERTILIZANTES MINERAIS LTDA, onde o administrador 

judicial requer autorização para contratar auxiliar habilitado a desenvolver 

trabalhos de apuração das operações internacionais do grupo falido. 

Relatou, em breve síntese, que os bens arrecadados são insuficientes 

para o pagamento do passivo da massa falida; e que verificou a presença 

de circunstâncias que poderão acarretar a responsabilização dos 

ex-controladores do grupo falido, com a possibilidade de ampliar 

sobremaneira o leque de arrecadação. Nesse contexto, impõe-se o 

acolhimento do pedido, formulado pelo administrador judicial, para que o 

presente incidente tramite em segredo de justiça e com o diferimento do 

contraditório, de modo a preservar a utilidade e efetividade da 

arrecadação de bens no exterior. Assim, agindo no exercício regular dos 

poderes instrutórios deste juízo, DETERMINO QUE O PRESENTE INCIDENTE 

TRAMITE EM SEGREDO DE JUSTIÇA E COM O DIFERIMENTO DO 

CONTRADITÓRIO, de modo a resguardar a proteção da massa e a 

eficiência da administração judicial da mesma, com vistas a assegurar uma 

maior eficiência para a resolução do processo falimentar. Registro que, se 

eventualmente o pedido de contratação de auxiliar for deferido, após o 

cumprimento das diligências os falidos e demais requeridos terão plena 

ciência da sua realização, podendo impugnar eventuais equívocos na 

identificação de bens no exterior. Dê-se imediata vista dos autos ao 

Ministério Público para que, no prazo legal, manifeste-se acerca dos 

requerimentos formulados pelo administrador judicial. Na sequência, 

tornem os autos 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.: 317202 Nr: 897-52.1994.811.0003

 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: MINUANO AGROPECUARIA LTDA, DALTRO EDSON 

DOS SANTOS DAMIAN, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS RONDONOPOLIS 

LTDA, SARA MARIA WIECZOREK, NARA REGINA WIEZOREK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DILCEU ROBERTO RODRIGUES CARDOSO - 

OAB:3626/MT, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB 

MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZALTINO SUZANO - 

OAB:6884-A/MT, RAFAEL VICENTE GONÇALVES TOBIAS - 

OAB:OAB/MT 14.895

 Ante o exposto, com fulcro na disposição contida no Decreto Lei 7.661/45 

e em consonância com a r. manifestação ministerial, FIXO A 

REMUNERAÇÃO DA SÍNDICA em 5% sobre o produto dos bens ou valores 

da massa, que forem vendidos ou liquidados. Intimem-se a todos desta 

decisão. No mais, defiro os pedidos formulados pela administradora judicial 

na petição de fls. 915/916 e DETERMINO a intimação dos sócios da 

locatária VIDRAÇARIA AMAZONAS (Srs. Silvio Ormonde Portela e Pamela 

Mayara Gomes Portela) para que, no prazo de 03 (três) dias, compareçam 

ao escritório da Administração Judicial para as providências elencadas 

nos itens “a” a “c” de fls. 915v, sob pena de multa diária que arbitro no 

valor de R$200,00. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 859156 Nr: 2925-84.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE MAGGI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SUL PARANA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, RANGEL PIGATTO DE GOES - OAB:OAB/PR 

45.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ROBERTO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 369 de 559



MAGALHÃES BATISTA - OAB:18.885/PR, JOSÉ ELI SALAMACHA - 

OAB:PR/ 10.244, MANOEL GUILHERME DA SILVA - OAB:31.949/GO, 

PATRÍCIA ALVES CORREIA IMAGUIRE - OAB:53.627/PR

 Vistos e examinados.

DELIBERAÇÕES: Colhidos os depoimentos, determino a imediata devolução 

da carta precatória ao juízo deprecante com as nossas homenagens de 

estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 754962 Nr: 10283-08.2014.811.0003

 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: C O FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 

E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, SERGIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADD CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

OLAVO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGHOR DJAMILER MENDES 

SANTOS - OAB:14525/O, WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - 

OAB:MT/8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER SHIMOSAKAI - 

OAB:MT/10386 - B

 Vistos e examinados.

Acolho os pedidos acima, homologo a desistência da oitiva pessoal da 

preposta do réu. Tendo em vista a juntada de documento novo nos autos, 

manifeste-se a parte adversa, no prazo de 05 dias.

No mais, colhidos os depoimentos constantes dos termos em apartado, 

dou por finda a instrução processual, converto as alegações finais em 

memoriais escritos, 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. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 734377 Nr: 14188-55.2013.811.0003

 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): KS TRANPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME, 

SIRLEI DE ALMEIDA LIMA, KELLEM DE ALMEIDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 741964 Nr: 3299-08.2014.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DOS SANTOS SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de fls. 94, sem manifestação da parte 

autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 740758 Nr: 2481-56.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA BRAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALTER JUDI DE PIETRO, 

VALÉRIA DI PIETRO, LOURDES OLIVEIRA FERRARINI, DOMINGOS 

BARBOSA BORGES, ADALGISA ALBINO DE SOUZA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, impugnar contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 723067 Nr: 4067-65.2013.811.0003

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de fls.82, sem manifestação da parte 

autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 736482 Nr: 15822-86.2013.811.0003

 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): MAGLE IMPORTS COMERCIO DE PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA, MARCELO BORGES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:PR-65.216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo de fls. 165, sem manisfestação do 

requerido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 702382 Nr: 10360-22.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLENO LEITE MORE, EDUARDO SILVA TOLOSA, 

VALNITE DE SANTANA TOLOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE ALMEIDA PRADO, 

IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA 

PERES, PAULO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT, NILTON SPARTALIS TEIXEIRA - 

OAB:3497-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Drª. JESSICA SANTOS DE LIMA, OAB/MT 20231/E, 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 das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 795775 Nr: 12712-11.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTACIONE PARKING SERVIÇOS DE 
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ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA CAROLINE XAVIER PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 Vistos e examinados.

Tendo em vista que na data designada para a realização da audiência, 

este magistrado estará em período de licença médica, hei por bem 

redesignar o ato para o dia 10//10/18 às 14:00h.

Intime-se a todos.

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.: 718309 Nr: 13769-69.2012.811.0003

 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): QUALIQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS QUIMICOS LTDA, ELISABETH VETTORATO, JOSE ROBERTO 

DE BARROS FERRAZ, RAMIDE DE FÁTIMA ABUDEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP140055, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da intimação de fl. 128, sem manifestação 

da parte autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 733803 Nr: 13719-09.2013.811.0003

 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: FRANCISCO MONTEIRO LIMA, MARIA CORDEIRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO, DJANIRA 

ALEIXO DE SOUZA GREGORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960, MONICA VALÉRIA CORDEIRO LIMA - OAB:8918-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 Vistos e examinados.

Tendo em vista que na data designada para a realização da audiência, 

este magistrado estará em período de licença médica, hei por bem 

redesignar o ato para o dia 18//10/18 às 14:00h.

Intime-se a todos.

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.: 718309 Nr: 13769-69.2012.811.0003

 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): QUALIQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS QUIMICOS LTDA, ELISABETH VETTORATO, JOSE ROBERTO 

DE BARROS FERRAZ, RAMIDE DE FÁTIMA ABUDEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP140055, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 736482 Nr: 15822-86.2013.811.0003

 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): MAGLE IMPORTS COMERCIO DE PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA, MARCELO BORGES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:PR-65.216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Vistos e examinados.

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006747-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DUARTE GOVEIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006747-30.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLEONICE DUARTE GOVEIA REQUERIDO: GERALDO 

FERREIRA DA SILVA Vistos e examinados. Analisando os autos, 

observa-se que se trata de matéria afeta a família e sucessões. Dessa 

forma, declino da competência de processar e julgar o presente feito e, 

consequentemente, determino a sua redistribuição para uma das Varas de 

Família e Sucessões desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006686-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE SANTANA MOSCON (ADVOGADO(A))

MARCOS ANDRE MOSCON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO SIQUEIRA TROVO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006686-72.2018.8.11.0003. 

AUTOR: MARCOS ANDRE MOSCON RÉU: JOSE ROBERTO SIQUEIRA 

TROVO 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. II – 

Da inicial Expeça-se mandado de pagamento do débito, bem como 

pagamento dos honorários advocatícios no valor de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, consignando prazo de 15 (quinze) dias, 

consoante disposição do art. 701, do Código de Processo Civil. 

Assinale-se que a parte ré ficará isenta do pagamento de custas 

processuais se o mandado for cumprido no prazo estipulado (artigo 701, 

§1º do CPC). Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, a parte ré 

poderá oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação 

ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado 

executivo, na forma do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil. III – 

Da tutela 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. A probabilidade do direito pressupõe a existência de dívida 
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líquida e certa em dinheiro, ou que possa se converter em dinheiro, além 

da intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação. No caso dos 

autos, a medida cautelar é pleiteada em ação monitória, o que inviabiliza o 

seu deferimento em razão da ausência dos pressupostos estampados em 

lei, quais sejam, a prova literal de dívida líquida e certa e a demonstração 

do perigo para a garantia futura do crédito. Por sua vez, o perigo da 

demora autorizador da concessão da cautelar de arresto consiste na 

demonstração inequívoca e concreta, de que há dilapidação patrimonial do 

devedor ou de que este pretenda se furtar ao adimplemento da dívida. 

Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO MONITÓRIA. ARRESTO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO EM 

TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE ARRESTO CAUTELAR. 1. No intuito de assegurar o 

cumprimento da obrigação tanto na Ação Monitória quanto na Execução, o 

Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e 

de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com 

finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de 

bens, antes mesmo do ato citatório, quando o devedor ameaçar dilapidar o 

seu patrimônio e tornar-se insolvente. 2. A Doutrina costuma diferenciar o 

arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do 

devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade 

do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil. 3. Não sendo o caso 

de arresto executório, em virtude da existência de procedimento cognitivo 

sumário na forma de Ação Monitória, nem restando evidenciado os 

requisitos para a concessão da tutela cautelar, fica afastada a 

possibilidade de penhora prévia de ativos do devedor, via BacenJud. 4. 

Agravo de instrumento conhecido e prov ido.  (TJ-DF 

07075253020178070000 DF 0707525-30.2017.8.07.0000, Relator: 

EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 03/08/2017, 8ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/08/2017 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) Dessa forma, diante da falta de pressupostos para 

concessão da tutela de urgência, o seu indeferimento é medida que se 

impõe. 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: 1002592-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORMINDA GINES RIBEIRO (AUTOR(A))

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DONIZETE RIBEIRO OAB - 078.315.442-91 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO FERREIRA - ESTOFADOS - ME (RÉU)

MELQUIADES FERREIRA (RÉU)

ALEXANDRO FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002592-81.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ORMINDA GINES RIBEIRO PROCURADOR: SEBASTIAO DONIZETE 

RIBEIRO RÉU: ALEXANDRO FERREIRA, ALEXANDRO FERREIRA - 

ESTOFADOS - ME, MELQUIADES FERREIRA Vistos e examinados. 

ORMINDA GINES RIBEIRO ingressou com a presente AÇÃO DE DESPEJO 

C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em 

face de ALEXANDRO FERREIRA e MELQUIADES FERREIRA, pelos motivos 

expostos abaixo. Na petição inicial o autor fez o seguinte relato: “O 

REQUERIDO é Empresário do ramo de fabricação e comercio de móveis, 

locou dois imóveis no mesmo endereço. O primeiro piso abriga sua 

empresa comercial. O segundo piso objeto dessa lide, foi locado e 

aparentemente sublocado, em seguida, sem informar a Locadora. O 

aluguel do primeiro piso aos trancos e barrancos foi dito pela locadora que 

está relativamente em dia, embora sempre pagos com atraso, mas o 

segundo piso encontra-se inadimplente há 16 meses. O aluguel acordado 

em contrato R$1200,00 (hum mil e duzentos reais) teve somente seu 

primeiro pagamento em dia, já descontado os R$500,00 (quinhentos reais) 

que seria dado se, fosse construído uma escada e 7 (sete) janelas de 

vidro. O valor da locação mensal, foi acordado em R$ 1.200,00. Haveria 

um desconto em cada valor do aluguel, a título de valor pago para o 

Inquilino ora o requerido, fizesse uma escada de acesso ao primeiro piso e 

colocar as 7 janelas de vidro, conforme cláusula VI. O locatario se 

comprometeu a fazer essa obra de benfeitoria pagando os custos desta 

benfeitoria com os R$12.000,00 (doze mil reais) que seriam descontados 

durante o lapso temporal do contrato. Ocorre Excelência que pródigo em 

descontar, e não tão ávido em pagar, o locatário quando lembra que deve 

depois de muito tempo “ser lembrado”, efetua depósitos como se não 

tivesse juros e multa, mas alguém deve lembra-lo que devia E PODERIA 

descontar o valor da escada e das janelas, os malfadados R$500,00 

(quinhentos reais) se e somente se executasse a obra. Cabe ressaltar 

que o Locatário insistiu com a Locadora para retirar o imóvel sob a 

administração da Imobiliária, alegando que poderia confiar, e que um 

acordo entre Locadora e Locatário poderia baratear o valor do aluguel e 

desta forma economizaria, e via de consequência, pagaria pontualmente o 

aluguel. Em confiança, a Locadora pessoa simples e sem estudos, retirou 

o imóvel da Imobiliária a ser contratada. A locadora, ora Autora 

acreditando que poderia confiar no Locatário, tampouco exigiu qualquer 

garantia, para baratear o custo para o Locatário. A Locadora, ora 

Requerente, não exigiu do Requerido um fiador íntegro, não exigiu 

contratar seguros, não exigiu fiança, e não exigiu tampouco as 

testemunhas de praxe. Somente exigia os alugueres em dia, e o 

cumprimento do contrato O MAIOR INTERESSE DA LOCADORA, ora 

Requerente SEMPRE FOI RECEBER EM DIA o aluguel do referido imóvel. A 

locadora não precisa e não quer mais que seja feita a tal escada, que na 

verdade seria para serventia do Requerido, que utilizaria ambos os pisos 

mais confortavelmente.” Requereu seja expedida a ordem para 

desocupação do imóvel, no prazo determinado pelo § 1º do art. 59 da Lei 

8.245/91. DECIDO. O pedido liminar formulado pela parte autora encontra 

previsão na lei de regência. Veja-se: “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”. No presente caso, o contrato de locação anexado aos autos 

demonstra a inexistência de garantias. Possível, pois, o deferimento da 

liminar pleiteada, mediante caução. Nesse sentido é a orientação da 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS – LOCAÇÃO COMERCIAL – LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO 

CONCEDIDA MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PRETENSÃO À 

ISENÇÃO DESTA – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ART. 59, § 1º, 

IX, DA LEI Nº 8.245/91 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Na ação de despejo de imóvel comercial, fundada na falta 

de pagamento, a liminar para desocupação, em 15 (quinze) dias, poderá 

ser concedida inaldita altera pars, desde que seja prestada caução no 

valor equivalente a três meses de aluguel e de que o contrato esteja 

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. Inteligência do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 

8.245/91.” (AI 72545/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 

16/10/2014). Ementa: E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. 

PEDIDO DE LIMINAR. REQUISITOS DO ARTIGO 59 , § 1º , IX , DA LEI N. 

8.245 /91, PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE A TRÊS MESES 

DE ALUGUEL. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. Nas ações de despejo cumuladas com cobrança de encargos 

em contrato de locação de imóvel, com fundamento exclusivo na 

inadimplência do réu/locatário, o preenchimento dos requisitos do artigo 59 

, § 1º , IX , da Lei n. 8.245 /91, autoriza o deferimento de liminar para a 

desocupação do imóvel, desde que haja prestação da caução relativa a 

três meses do valor do aluguel, facultando-se ao locatário, ainda, que 

efetue depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, 

conforme dispõe o artigo 59 , § 3º , da Lei n. 8.245 /91, não havendo falar, 

ademais, em necessidade da notificação premonitória do réu/locatário para 

a concessão de liminar de desocupação do imóvel locado. TJ-MS 

14052620920188120000 MS 1405262-09.2018.8.12.0000, Relator: Des. 

Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 01/08/2018, 1ª Câmara 
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Cível) Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPEJO - LIMINAR 

INDEFERIDA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL E NÃO RESIDENCIAL POR PRAZO 

DETERMINADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 46 , § 1º E 59 , § 1º , VIII DA 

LEI 8.245 /91. AÇÃO AJUIZADA EM MENOS DE 30 DIAS APÓS O FIM DO 

PRAZO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO 

LOCATÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DEFERIR A 

LIMINAR DE DESPEJO E DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM 

QUINZE DIAS, SOB PENA DE DESPEJO FORÇADO, MEDIANTE A 

PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO NO EQUIVALENTE AO VALOR DE TRÊS MESES 

DE ALUGUEL (ARTIGO 59, § 1º). (TJ-PR - AI: 6825725 PR 0682572-5, 

Relator: Lenice Bodstein, Data de Julgamento: 02/03/2011, 11ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ: 606) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada, determinando a intimação da parte requerida para a 

desocupação do imóvel objeto do contrato ID. 13056845, em 15 (quinze) 

dias. Intime-se a parte autora para a prestação da caução, efetuando o 

depósito judicial do valor correspondente a três meses de aluguel. 

Comprovado o depósito judicial nos autos, expeça-se o mandado de 

desocupação. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o 17 de setembro de 2018, às 08:00 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-94 DESPEJO

Processo Número: 1006116-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IARA CRUZ (AUTOR(A))

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. SANTOS ELETRONICA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006116-86.2018.8.11.0003. 

AUTOR: IARA CRUZ RÉU: V. F. SANTOS ELETRONICA - ME Vistos e 

examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil. II – Da inicial Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

17 de setembro de 2018 às 10:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até 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 com pagamento do IPTU, no valor 

de R$ 10.834,80 (dez mil oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta 

centavos). Em relação à caução, a jurisprudência entende possível o seu 

afastamento naqueles casos em que a parte autora demonstra que é 

economicamente hipossuficiente, com o intuito de evitar a inviabilização do 

acesso à justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

DESPEJO - LIMINAR - DISPENSA DA CAUÇÃO - LOCAÇÃO RESIDENCIAL - 

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - POSSIBILIDADE. Conquanto a prestação de 

caução seja requisito para o deferimento da liminar de despejo, na forma 

do art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91, inserido pela Lei 12.112/09, em situações 

excepcionais, comprovando o locador que não possui recursos 

financeiros para fazê-lo, a garantia pode ser dispensada. A exigência de 

prestação de caução pelo locador, nos termos do art. 59, § 1º, da Lei 

8.245/90, importaria, em verdade, maior ônus, vez que este já se encontra 

privada dos valores que lhe são devidos, fundamento não refutado pelo 

locatário, não se apresentando tal exigência razoável no caso concreto. 

(TJ-MG - AI: 10000170108435001 MG, Relator: José Augusto Lourenço 

dos Santos, Data de Julgamento: 30/08/2017, Câmaras Cíveis / 12ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017) AÇÃO DE DESPEJO. 

INDEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA EM VIRTUDE DO NÃO 

OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPENSA DA 

CAUÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. Conquanto a 

prestação de caução seja requisito para o deferimento da liminar de 

despejo, na forma do art. 59,§ 1º, da Lei 8.245/91, inserido pela Lei 

12.112/09, em situações excepcionais, comprovando o locador que não 

possui recursos financeiros para fazê-lo, a garantia pode ser dispensada. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - AI: 08009115520178020000 

AL 0800911-55.2017.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho 

Nascimento, Data de Julgamento: 17/08/2017, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 18/08/2017) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR DE DESPEJO, 

determinando a intimação da parte requerida para desocupar o imóvel, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Fica consignado 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 das disposições do art. 59, § 

3º, da Lei nº 8.245/91. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1003937-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003937-82.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. I – Da 

justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. II - Da 

inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a 

peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 26 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. III – Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando valores 

referentes a débitos pretéritos, que não podem motivar a suspensão do 

fornecimento de energia. 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 débitos pretéritos. Ilustro: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

DANOS MATERIAIS – AUMENTO ABRUPTO NA COBRANÇA DE ÁGUA – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO – 

DOCUMENTOS QUE JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO 

CARREADOS NESTE AGRAVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – 

IMPOSSIBILIDADE – CORTE DA ÁGUA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS 

PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA 

RESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A 

jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é vedada a 

suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em razão de 

débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Nesse passo, levando em 

consideração que a parte autora está contestando valor de fatura 

pretérita, 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 parte 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 para: a) se abster de suspender o fornecimento do serviço de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte autora (ou restabelecer 

a prestação, caso já tenha ocorrido à interrupção do fornecimento, no 

prazo máximo de 02 horas); b) se abster de incluir o nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito (ou proceder a sua exclusão, no prazo 

de 05 dias), em razão do débito objeto deste feito. Em caso de 

descumprimento da medida liminar, fixo, desde já, multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004313-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON NUNES DA MOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004313-68.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: GERSON NUNES DA 

MOTA Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, na qual a parte autora pleiteia a concessão liminar do 

pedido, instruindo-o com os devidos documentos. Da análise dos 

documentos carreados aos autos, verifico que o pedido de liminar deve 

ser deferido, haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida 

e a sua devida notificação. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o oficial de justiça apreender o 

bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante 

legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá 

guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo arcar com as 

eventuais despesas. Impossível à inserção de restrição no Sistema 

Renajud, tendo em vista que o bem ainda não foi emplacado. O devedor, 

por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos. Providencie-se a 

inserção do mandado em banco próprio de mandados. Proceda-se a 

vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual 

deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a 

acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor. 

Executada a liminar, cite-se a parte requerida, para, em 05 (cinco) dias, 

efetuar a purgação da mora, se lhe aprouver; ou contestar a ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem apreendido, a 

parte requerida deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida 

(valor indicado na petição inicial), efetuando depósito judicial suficiente 

para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os honorários 

advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os 

benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor 

fornecer os meios de locomoção do oficial de justiça. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-127 EMBARGOS À ARREMATAÇÃO

Processo Número: 1005253-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KI-PIMENTA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME (EMBARGANTE)

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS (ADVOGADO(A))

LILIAN GOMES DE ARAUJO (EMBARGANTE)

GABRIEL SACHET (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA HELENA TURRA CHAVARELLI (EMBARGADO)

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005253-67.2017.8.11.0003. 

EMBARGANTE: KI-PIMENTA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME, 

LILIAN GOMES DE ARAUJO, GABRIEL SACHET EMBARGADO: BANCO 

BRADESCO S.A., SANDRA HELENA TURRA CHAVARELLI Vistos e 

examinados. I – Da inicial Trata-se de embargos a arrematação com pedido 

de tutela antecipada. Cite-se nos termos da ação, com as advertências 

legais. II – Da tutela Em se tratando de pedido de antecipação de tutela de 

suspensão dos efeitos arrematação, sabe-se que, só deve ser autorizada 

ante a constatação inequívoca de lesão irreparável, sob circunstâncias 

especialíssimas; necessário ainda, a verificação do preenchimento dos 

requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo que não há verossimilhança nas 

alegações da parte autora, de forma que é indiscutível que seja iniciado o 

devido processo legal, com a formação do contraditório e o melhor 

esclarecimento dos fatos narrados na exordial. Deste modo, ausente a 

verossimilhança das alegações da parte autora, o indeferimento da 

antecipação de tutela é medida que se impõe. Nesse sentido é a 

orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – DOCUMENTOS QUE NÃO 

COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da antecipação de tutela depende 

da comprovação da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

estabelece o artigo 273 do Código de Processo Civil. Ausentes os 

requisitos legais que autorizam a concessão da medida, o desprovimento 

do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão 

agravada, é medida que se impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO PRECEDIDA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO 

ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – 

A antecipação da tutela exige a presença da verossimilhança das 

alegações, fundada em prova inequívoca, além do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. (...) III – Para fins de exame da 

verossimilhança, os documentos juntados ao processo devem ser de tal 

ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau 

de probabilidade para acolhimento da pretensão. IV – A ausência dos 

requisitos autorizadores da antecipação da tutela, impõe o seu 

indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 137566/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que 

a medida poderá ser revista em qualquer momento processual, caso 

aportem novas provas aos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000757-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

LUIS FAGNER GEROLIN AMOROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000757-29.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: LUIS FAGNER 

GEROLIN AMOROSO, CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 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: LUIS FAGNER GEROLIN AMOROSO CPF: 717.569.901-82 

CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS CPF: 906.572.411-72 R$ 65.501,37 (ID. 

11230579) 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. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003520-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA VILELA PASSOS (EXEQUENTE)

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILDO MARTINS DA SILVA 96458402104 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003520-03.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ERICA VILELA PASSOS EXECUTADO: ADEILDO MARTINS DA 

SILVA 96458402104 Vistos e examinados. Cuida-se de pedido formulado 

pela parte exequente para que seja deferido o arresto dos ativos 

financeiros junto às contas bancárias, bem como de veículos da parte 

devedora e sócios, em razão da sua não localização para citação (fls. 

62/63). Com efeito, o art. 830 do Código de Processo Civil autoriza o 

arresto de bens do devedor, sem a prévia citação, nos casos em que o 

oficial de justiça não encontrar o executado. Contudo, a medida somente 

se mostra viável quando demonstrado, minimamente, a impossibilidade de 

se encontrar a parte devedora. 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 o esgotamento 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)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ARRESTO PRÉVIO - 

BACEN-JUD - TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - 

INOCORRÊNCIA. Somente admite-se o prévio arresto online de numerários 

da conta bancária do executado, com fulcro no artigo 830, do CPC (artigo 

653, do CPC/73), quando demonstrado que o exequente diligenciou para 

localizar o executado. V.V.: Na conformidade do disposto no artigo 830 do 

atual Código de Processo Civil, o arresto, nos autos da execução por 

quantia certa, deve ser efetivado quando o devedor não é encontrado 
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para ser citado. 2. Em execução por quantia certa, não sendo encontrado 

o devedor, permite-se a efetivação do arresto através de expedição de 

ofício à autoridade supervisora do sistema financeiro, na forma autorizada 

pelo artigo 854 do Código de Processo Civil. (TJ-MG-AI: 

10000170087787001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de 

Julgamento: 20/06/2017, Câmaras Cíveis/15ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 28/06/2017)”. Logo, ausente prova de que a parte credora 

tenha realizado todas as providências que estavam ao seu alcance para 

localização da devedora, bem como ausente qualquer indício de ocultação 

por parte do executado, há de ser considerado precoce o pedido de 

arresto prévio, conforme entendimento jurisprudencial majoritário. Por 

outro lado, visando dar maior efetividade à prestação jurisdicional, defiro a 

busca de endereço da parte executada através dos sistemas INFOJUD, 

RENAJUD e BACENJUD, conforme extratos em anexo. Intime-se a parte 

executada para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003568-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DYONE DIAS LUZINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003568-25.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EXECUTADO: DYONE 

DIAS LUZINI 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: DYONE DIAS LUZINI CPF: 028.796.601-14 R$ 

5.619,97 (ID.12328173) 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. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004311-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CESAR CLEMENTE (ADVOGADO(A))

JULIANO CESAR CLEMENTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASTRO & MELO LTDA - EPP (EXECUTADO)

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004311-69.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: JULIANO CESAR CLEMENTE EXECUTADO: CASTRO & MELO 

LTDA - EPP 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: CASTRO & MELO LTDA EPP CPF: 

23.090.677/0001-63 R$ 25.768,06 (ID 11746621) 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. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003490-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003490-94.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: WILTON OLIVEIRA - ME Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de WILTON 

OLIVEIRA - ME, em relação ao bem descrito na inicial. A exordial não veio 

acompanhada do comprovante de constituição em mora da parte 

devedora. Instada a emendar a inicial, a parte autora deixou de promover 

os atos para a sua regularização. É o relatório. Decido. A notificação 

extrajudicial para constituição em mora do devedor é requisito 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, de 

modo que a sua ausência implica no indeferimento da inicial. Assim, 

persistindo a irregularidade mesmo depois de oportunizada a emenda a 

inicial, a extinção do feito é medida que se impõe. Neste sentido: AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA 

FRUSTRADA – MOTIVO: NÃO PROCURADO – MORA NÃO CONFIGURADA 

– INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora 

é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo 

imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento 

da petição inicial, notadamente quando oportunizada a emenda. (Ap 

150931/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 

22/03/2018) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO 

“MUDOU-SE” – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 

Inteligência da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo 

imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento 

da petição inicial, notadamente quando oportunizada a emenda. (Ap 

1001565-37.2016, DESA, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, 

Publicado no DJE 03/05/2018) APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO 

ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "SEM ÁREA DE 

ENTREGA" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS 

MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EMENDA DA 

INICIAL NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO 

STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação da mora é imprescindível 

para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão do bem alienado 

fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ), não sendo mero requisito para 

concessão de liminar de apreensão da garantia fiduciária. Determinada a 

emenda à inicial e não sendo sanadas as falhas, é cabível seu 

indeferimento. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no 

endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de 

alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A intimação mediante 

protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados 

todos os meios para a localização do devedor. (Ap 36088/2018, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018) 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - 

DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - TENTATIVA POR OUTROS 

MEIOS NÃO PROVIDENCIADA - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor 

no endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo "ausente" 
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não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por 

outros meios. Essa prova é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). (Ap 122444/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017) Ante ao 

exposto, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas, se houver. Sem honorários advocatícios. 

Transitado em julgado, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003876-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANELITA MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003876-61.2017.8.11.0003. 

AUTOR: ANELITA MARIA DE JESUS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. ANELITA MARIA 

DE JESUS ingressou com a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA EMERGENCIAL em 

face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Relatou a autora, em breve resumo, que é titular da unidade consumidora 

de energia elétrica número 6/126124-7, localizada na residência onde vive 

com seus filhos. Afirmou que na data de 03 de novembro de 2016 ajuizou 

demanda primária em desfavor da ré para que fosse declarado a 

ilegalidade da fatura eventual de novembro/2015 (parcelamento), do valor 

de R$ 350,84 (trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), e 

que a mesma fosse condenada ao pagamento de indenização por corte 

indevido em decorrência dessa fatura. Informou o trânsito em julgado da 

sentença, restando declarado a ilicitude da fatura acima mencionada 

(novembro/2015). Narrou que teve suspenso o fornecimento de energia, 

em razão de outros débitos pretéritos, devidamente quitados 

posteriormente. Sustentou que ao informar a concessionária requerida, 

quanto ao pagamento das faturas atrasadas, para o restabelecimento da 

energia, a mesma se negou religar avisando que ainda constava em 

aberto a fatura de novembro/2015 no valor de R$ 564,37. Citou a recusa 

da ré a receber o valor da diferença desta fatura entre a cobrança 

eventual inserida e o valor devido. Requereu a concessão de tutela de 

urgência, com a determinação para que a requerida restabeleça 

imediatamente o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora 

nº. 6/189022-7, sob pena de incorrer em crime de desobediência e multa 

diária. A tutela pleiteada foi deferida. A requerida foi devidamente citada e 

apresentou contestação, alegando que a declaração de inexistência de 

débito é totalmente descabida e injusta, e, que, não há dano moral a 

indenizar, uma vez que ocorreu o mero dissabor, o que, faz parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia e, que, tais situações não são intensas e 

duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 

Requereu a improcedência da ação na sua totalidade. Juntou cadastros e 

histórico de contas. A autora impugnou a contestação. As partes foram 

intimadas para especificar as provas que ainda pretendiam produzir, tendo 

ambas se manifestado pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inexistem 

preliminares a serem apreciadas. Nos termos do disposto no artigo 355, 

inciso I, do NCPC, “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito quando não houve necessidade de 

produção de outras provas”. Assim, é possível o julgamento antecipado da 

presente lide, uma vez que é possível, pela prova já carreada ao feito, que 

seja desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de 

produção de outras provas. Nesse sentido, está pacificada a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não 

implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória. 

(Precedentes) 2. O art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão 

racional, valendo-se o magistrado do seu livre convencimento, que 

utiliza-se dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema 

e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, rejeitando 

diligências que delongam o julgamento desnecessariamente. Trata-se de 

remédio processual que conspira a favor do princípio da celeridade do 

processo. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; Número do Registro: 

200200197503; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – 

Número do Processo: 417830; DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA 

TURMA; Ministro Relator: LUIZ FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, 

§ § 1º E 2º, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. 

SUPRIMENTO. I – A nova redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. 

Civil, inserida pela Lei nº 8.952/94, que prevê a realização de audiência 

preliminar, não tem aplicação quando o caso comportar julgamento 

antecipado da lide. II – Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão 

recorrido decorre do exame das peculiaridades fáticas da causa, 

soberanamente delineadas na instância ordinária, e cujo reexame é 

vedado em sede de especial, ante o óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de 

declaração acolhidos, tão-somente, para suprir a omissão apontada. (STJ 

– Superior Tribunal de Justiça; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro 

Relator: CASTRO FILHO).” No mesmo sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INEFICÁCIA 

DO DE FUNGICIDA SYSTHANCE CE ADQUIRIDO PARA CONTROLE E 

COMBATE DA “FERRUGEM ASIÁTICA” – IMPROCEDÊNCIA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA 

ORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA EFETIVA 

UTILIZAÇÃO DO FUNGICIDA E DA PERDA DA SAFRA DECORRENTE DA 

SUA INEFICÁCIA – INSUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL PARA 

COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR – ARTIGO 400, INCISO II, DO 

CPC – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 130, do Código de 

Processo Civil, cabe ao juiz, na condição de presidente do processo e 

destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não de dilação 

probatória, não implicando cerceamento de defesa ou violação ao princípio 

constitucional do devido processo legal o julgamento antecipado da lide 

quando a prova requerida pelo autor não for suficiente à comprovação 

dos favosalegados.(...)”. (Ap 134666/2013,DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/06/2014, Publicado 

no DJE 27/06/2014). Consigno que as provas contidas no caderno 

processual são suficientes para compreensão e resolução da demanda, 

de modo que a causa submetida à apreciação do Poder Judiciário merece 

ser julgada antecipadamente. Frise-se que não há que se falar em 

cerceamento de defesa, porquanto as partes apresentaram suas provas 

quando da petição inicial, da contestação e da impugnação, pelo que 

aproveito os argumentos trazidos por este para análise da demanda. 

Nesse aspecto, é o entendimento no E. Superior Tribunal de Justiça, sobre 

o tema: “(...) o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, 

desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao 

constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu 

entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para 

a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento 

da lide.” (REsp 902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357)” “No sistema de 

persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 

131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção 

desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da 

verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da 

prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua 

produção.” (AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010)”. Na mesma 

vertente segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - 

ARTIGO 927 DO CPC - POSSE DO AUTOR E ESBULHO DA RÉ - 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O 

julgamento antecipado da lide somente implica cerceamento de defesa se 

as provas pleiteadas se revelarem aptas a alterarem a convicção do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 377 de 559



julgador, ou seja, se a dilação probatória for necessária ao justo desate da 

lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 

10/04/2015). Não resta, pois, demonstrada a necessidade de dilação 

probatória, pois, as provas até então produzidas já permitem uma imediata 

prestação jurisdicional. Ademais, ao serem intimadas para especificar as 

provas que ainda pretendiam produzir, ambas as partes se manifestaram 

pelo julgamento antecipado. Desta forma, passo ao julgamento antecipado 

da lide. Cinge-se a controvérsia na análise da legalidade do procedimento 

adotado pela concessionária ao efetuar o corte de energia elétrica na UC 

da autora, e se cabe condenação desta por danos morais. Observa-se 

dos autos que a requerida, embora tenha apresentado contestação, 

alegando que não houve qualquer irregularidade por sua parte, não trouxe 

ao feito nenhum documento que demonstre que a suspensão do serviço 

de energia elétrica não tenha ocorrido em razão de débito pretérito, ou 

ainda, que a Concessionária não tenha se recusado a efetuar o 

religamento, em razão da fatura discutida nos autos n. 

1004284-86.2016.8.11.0003, declarada inexistente. Imperioso registrar 

ainda, que empresa ré, como fornecedora de serviço público essencial, 

está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao 

ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de 

consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço 

adequado, eficiente, seguro e contínuo. Assim, cabia a ela comprovar 

qualquer irregularidade imputada à autora, o que não fez. Dessa forma, 

vejo que a empresa requerida não trouxe nenhum documento 

comprobatório acerca regularidade de seu procedimento (suspensão do 

serviço de energia elétrica) e também não comprovou que a autora 

concorreu para qualquer irregularidade. Nesse sentido: "AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. RESOLUÇÃO 456/00. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO 

SERVIÇO. FRAUDE. VERIFICAÇÃO UNILATERAL. INVALIDADE. SÚMULA 

83/STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 

AGRAVONÃO PROVIDO. 1. É inviável, em sede recurso especial, a 

análise de ofensa a resolução, portaria ou instrução normativa. 2. É 

ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito 

decorrer de suposta fraude no medidor de energia, apurada 

unilateralmente pela concessionária. 3. Apenas em situações 

excepcionais, em que a parte demonstra de forma contundente que o 

valor fixado para o pagamento de indenização por danos morais é 

exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso, a jurisprudência deste 

Superior Tribunal permite o afastamento do óbice previsto na Súmula 7/STJ 

para que seja possível a sua revisão. 4. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 368.993/PE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 08/11/2013). “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO 

UNILATERAL PELA EMPRESA CONCESSIONÁRIA. Cobrança baseada em 

valores apurados unilateralmente em Termo de Ocorrência de 

Irregularidade (T.O. I.). Inadmissibilidade. Relação de consumo. Ônus do 

qual não se desincumbiu a empresa ré. Inexigibilidade da dívida 

reconhecida. Sentença reformada. Ação julgada procedente. RECURSO 

P R O V I D O .  ( T J - S P  -  A P L :  1 6 1 7 3 5 7 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0016173-57.2010.8.26.0032, Relator: Elmano de Oliveira, Data de 

Julgamento: 03/08/2011, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 23/08/2011). No que diz respeito ao pedido de danos morais, 

entendo ser devido, visto que a parte autora ficou privada de serviço 

essencial do dia 29.05.2016 a 19.06.2017, conforme se vê pelas 

declarações de testemunhas trazidas aos autos eletrônicos, gerando a 

obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do 

Código Civil. Destarte, constata-se que restou sobejamente demonstrada a 

responsabilidade da empresa requerida pelos danos causados à autora, 

sendo devida a indenização. Nesta ordem de ideias, não resta dúvida de 

que o bem jurídico violado é passível de indenização, não havendo 

necessidade, inclusive, da efetiva comprovação dos danos, como bem 

esclarece Sergio Cavalieri Filho: “[...] o dano moral existe in re ipsa; deriva 

inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a 

ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das 

regras de experiência comum.” (in “Programa de Responsabilidade Civil, 4ª 

ed., Malheiros, 2003, p. 102) Ilustro: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA 

IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – RETIRADA E POSTERIOR 

COBRANÇA DE FATURA EXTRA DE CONSUMO (DIFERENÇAS) – PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PERÍCIA LEGÍTIMA E AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE AMPLA 

DEFESA E CONTRADITÓRIO – PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE 

FRAUDE – CORTE DO FORNECIMENTO E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – 

PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – DESNECESSIDADE – VERBA 

INDENIZATÓRIA EXCESSIVA – NECESSÁRIA REDUÇÃO - JUROS DE 

MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA – DATA DA CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO 

STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não há falar-se em legitimidade da 

cobrança de diferenças de consumo de energia elétrica sob a alegação 

de fraude no medidor, se esta foi realizada de forma unilateral pela 

concessionária, não possibilitando ao consumidor a ampla defesa e o 

contraditório. O constrangimento e o abalo sofridos decorrentes de 

imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e, ainda de efetiva 

interrupção da energia elétrica com apontamento injusto de título no banco 

de dados do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, configura 

dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. Se o 

valor arbitrado a título de danos morais revela-se excessivo, há que ser 

reduzido para que sejam considerados a extensão do dano, o princípio da 

razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem 

causa. O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de 

dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação, nos 

termos do artigo 219 do CPC. “A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 

nº 362 do STJ)”. (Ap, 136860/2013, DESA.MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/06/2014, 

Data da publicação no DJE 01/07/2014). No tocante ao arbitramento do 

quantum da indenização, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo 

que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de 

haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve 

indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua 

extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela 

doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Seguindo as orientações mencionadas, 

entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios 

norteadores para os fins a que se destina. Isto posto, com fulcro no 

disposto no artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONFIRMAR a liminar deferida; 

E CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

à autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC 

desde a sentença. Em relação ao depósito judicial realizado nos autos 

(R$213,53), a fim de proceder a quitação integral do débito, referente à 

fatura do mês de novembro/2015, após o trânsito em julgado, intime-se a 

demandada para indicar os dados para posterior levantamento. Declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% sobre o valor da condenação. Com o trânsito em julgado, 

após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações 

de estilo, arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito
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DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por LEONEL PEIXOTO DAMASCENO em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Em resumo, informa que é titular da UC 6/1151248-0 e que a fatura, 

referente ao mês de dezembro de 2016, no valor de R$ 198,81 (cento e 

noventa e oito reais e oitenta e um centavos), apresentou consumo acima 

do habitual. Alega que a cobrança é abusiva, devendo o débito ser 

declarado nulo. Requer a concessão de tutela de urgência para que a 

parte ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia, bem como 

efetuar a cobrança da fatura em discussão. No mérito, pugna pela 

declaração de inexistência do débito e a condenação da parte requerida 

em danos morais. Junta procuração e demais documentos. A tutela de 

urgência foi deferida (Id. 5475925). Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação, alegando em síntese, que o débito em questão 

se trata de faturamento originado de efetivo consumo, pugnando pela 

improcedência da ação (Id. 7300428). A parte autora impugnou a 

contestação (Id. 8272897). Foi juntado auto de penhora no rosto dos 

autos, no valor de R$ 31.441,57 (trinta e um mil quatrocentos e quarenta e 

um reais e cinquenta e sete centavos), oriundo do Processo nº 

12390-06.2006.811.0003, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis/MT (Id. 10423153). As partes foram intimadas para 

especificar as provas que pretendiam produzir. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. I – Do julgamento 

antecipado Nos termos do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de 

outras provas”. Ademais, conforme dispõe o artigo 370 do Código de 

Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito, devendo indeferir as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Frise-se que a prova oral não seria capaz de 

elucidar nenhum fato trazido à apreciação deste juízo que contribuiria para 

a formação da convicção, motivo pelo qual o seu indeferimento é medida 

que se impõe. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO 

C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - 

ÔNUS DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da 

lide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das 

provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as 

desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do 

art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC). Nesse norte, o Magistrado julga 

de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme 

preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 371 do atual CPC), não havendo, 

portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das 

partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos 

já são o suficiente para formar a sua convicção. 3. Em se tratando de 

questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não 

havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já 

constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme 

preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do atual CPC). (...) (Ap 

78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – 

INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – 

PRELIMINARES AFASTADAS – DÍVIDA ORIUNDA DE SUPOSTOS 

DESCONTOS INDEVIDOS DE CHEQUES DE CLIENTES DA EMPRESA, 

ACAUTELADOS PELO BANCO – OPERAÇÃO RELIZADA POR GERENTE, 

SEM AUTORIZAÇÃO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA – PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...). 3. 

Compete ao juiz, enquanto presidente do feito, aferir a conveniência da 

produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento da diligência 

quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem 

sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de 

Processo Civil, podendo, ainda, dispensar a produção de prova antes 

deferida. 4. Ainda que, inicialmente, deferida a prova, o magistrado pode 

entender que, diante do acervo provatório já colhido nos autos, ela não se 

mostra mais necessária para a formação de seu convencimento, 

circunstância que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos 

do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sem que disso decorra 

cerceamento de defesa. (...) (Ap 156695/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) Desta feita, passo ao 

julgamento antecipado da lide, considerando que é possível, pela prova já 

carreada ao feito, que seja proferida uma sentença de mérito. II – Da 

inexistência do débito Cinge-se a controvérsia na análise da legitimidade 

da cobrança da fatura do mês 12/2016, no valor de R$ 198,81 (cento e 

noventa e oito reais e oitenta e um centavos), diante do argumento da 

parte autora de que o consumo aferido (236 kWh) está muito acima do 

habitual. Em sede de contestação, a parte requerida afirma que não há 

nada de irregular no procedimento adotado, uma vez que agiu dentro do 

estrito cumprimento do seu dever, registrando o consumo que foi 

efetivamente confirmado pela leitura constante do equipamento de 

medição instalado na unidade. Pois bem. Analisando os autos, entendo 

que o pleito não merece prosperar. Isto porque, o faturamento da unidade 

consumidora, em questão, é realizado pela concessionária de energia 

mediante leitura mensal. Assim, se a parte autora alega irregularidade de 

forma genérica porque o consumo ultrapassou a média, sem apontar qual 

o defeito ou solicitar perícia técnica, não há que se falar em inexistência 

do débito. Ademais, importante destacar que a fatura referente ao mês 

subsequente àquela discutida nos autos, ou seja, janeiro de 2017, no valor 

de R$ 115,62 (cento e quinze reais e sessenta e dois centavos), 

apresentou consumo de 138 KwH, o qual é considerando habitual pela 

parte autora, sem que a concessionária tenha realizado qualquer troca ou 

reparo no medidor (Id. 4608804). Tal fato corrobora a assertiva de que o 

medidor de energia não possui defeito algum e que a fatura em discussão 

está em consonância com a utilização daquele período. Neste ponto, insta 

consignar que vários fatores podem contribuir para o aumento do 

consumo regular da unidade, tais como maior utilização de ar 

condicionado, chuveiro elétrico, a presença de visitas em casa e etc, de 

modo que se torna impossível à desconstituição de uma dívida, levando-se 

em consideração apenas a média de consumo, se a forma correta de 

aferição é a leitura. Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, estabeleça a inversão do ônus da 

prova em favor do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo 

à parte autora demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na 

exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo 

prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme o disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 

Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas 

relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. Neste sentido: 

ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONJUNTO PROBATÓRIO 

MÍNIMO. AUSÊNCIA. 1-O ordenamento positivo, como regra geral, impõe ao 

autor o encargo de demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, como 

regra especial, admite a inversão do ônus dessa prova. 2-Essa norma 

especial tem a finalidade de possibilitar a tutela efetiva ao direito da parte 

que, diante da sua condição, encontra dificuldades em produzir a prova 

que estaria a seu encargo pela regra geral. 3-Porém, mesmo nestes casos 

e com um conjunto probatório mínimo, afigura-se dever da parte autora 

demonstrar a ocorrência do evento danoso, bem como o nexo de 

causalidade. 4-A ausência de elementos mínimos indispensáveis ao 

provimento pretendido e a demonstração, pela parte contrária, de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito do autor, ensejam a 

improcedência dos pedidos. (TJ-RJ - APL: 01642641220128190001 RIO DE 

JANEIRO CAPITAL 14 VARA CIVEL, Relator: MILTON FERNANDES DE 

SOUZA, Data de Julgamento: 03/05/2013, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 08/05/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

Ausência de comprovação do direito alegado. Petição inicial com narrativa 

de forma genérica, sem precisar a data da alegada interrupção, fato que 

dificulta a sua averiguação. Inversão do ônus da prova que não isenta a 

parte autora da responsabilidade de comprovar o fato constitutivo do 

direito alegado, nos moldes do artigo 333, I do Código de Processo Civil de 

1973, então em vigor. Documentos adunados pela autora ora recorrente 

que não comprovam que o alegado "apagão" de fato se dera e que atingira 

a sua residência; tampouco pugnou pela produção de prova oral a 

eventualmente dá sustentação às suas alegações. Ausência de 
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verossimilhança. Precedentes desta Corte em casos semelhantes. 

Sentença a quo mantida. Conheço do recurso e nego-lhe provimento. 

(TJ-RJ - APL: 10424573920118190002 RIO DE JANEIRO NITEROI 2 VARA 

CIVEL, Relator: WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 

11/05/2016, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 13/05/2016) APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE DÉBITO - 

ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO REGISTRADO - NÃO COMPROVAÇÃO 

DO FATURAMENTO A MAIOR - RECURSO PROVIDO. 1. A mera alegação 

de que o consumo de energia faturado não corresponde ao efetivamente 

utilizado, sem a prova cabal de que a cobrança é superior ao devido, não 

tem o condão, por si só, de ensejar a revisão do débito. 2. O erro de leitura 

do medidor não se presume. 3. Recurso a que se dá provimento. (TJ-MG - 

AC: 10525081447571001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 

14/01/2014, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

28/01/2014) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES NA FATURA 

MENSAL. Mesmo diante da incidência do Código de Defesa do 

Consumidor, não demonstrado minimamente pelo autor o fato constitutivo 

do seu Direito, de modo a inexistir verossimilhança em suas alegações, 

não há se falar em inversão do ônus da prova. Ademais, os elementos 

constantes dos autos levam à conclusão de que os valores cobrados nas 

faturas mensais da autora dizem respeito ao consumo efetivamente 

verificado, não havendo razões para sua desconstituição. Honorários 

advocatícios reduzidos, a fim de adequação aos ditames do artigo 20 do 

CPC. Apelação parcialmente provida. (Apelação Cível Nº 70058348475, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz 

Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 04/06/2014) (TJ-RS - AC: 

70058348475 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data 

de Julgamento: 04/06/2014, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2014) ENERGIA ELÉTRICA. 

IMPUGNAÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇAÕ DO AUTOR DE QUE O 

CONSUMO E O RESPECTIVO VALOR COBRADO NÃO CONDIZ COM A 

REALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS 

FATURAS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A parte autora impugna a fatura referente ao 

mês de agosto de 2010 (fl. 07), no valor de R$ 434,91. Contudo, no caso 

dos autos é verossímil que a parte autora tenha consumido a quantidade 

de energia cobrada, pois se trata do mês mais rigoroso do inverno, sendo 

comum elevarem-se os gastos. Além disso, inexiste nos autos qualquer 

indício de... (TJ-RS - Recurso Cível: 71003081452 RS, Relator: Vivian 

Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 14/12/2011, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

19/12/2011) APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO 

EXCESSIVO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATO 

NEGADO PELA CONCESSIONÁRIA, QUE SUSTENTA A CORRETA 

MEDIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO NÃO 

EXIME O CONSUMIDOR DE DEMONSTRAR MINIMAMENTE O FATO 

CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, 

INCISO I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO A QUE SE 

NEGA SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 557, CAPUT, DO 

CPC. (TJ-RJ - APL: 03658085120128190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 27 

VARA CIVEL, Relator: MARCELO CASTRO ANATOCLES DA SILVA 

FERREIRA, Data de Julgamento: 06/05/2014, VIGÉSIMA TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 08/05/2014) AÇÃO 

DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE NÃO VERIFICADA. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA FATURA IMPUGNADA. CONSUMO 

SEMELHANTE VERIFICADO EM OUTROS PERÍODOS DA CONTRATAÇÃO. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. LEGALIDADE. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71006999957, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 31/08/2017). Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil, de modo que a improcedência do pleito é medida 

que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, 

revogando a liminar deferida nos autos e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 

85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil. Consigno que, se o 

condenado das custas e dos honorários advocatícios for beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa por até 05 

(cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. 

Remeta-se cópia desta sentença ao Juízo da 5ª Vara Cível desta 

Comarca. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004276-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

DEUZILENE DE SOUZA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004276-75.2017.8.11.0003. 

AUTOR: DEUZILENE DE SOUZA ROCHA RÉU: VIVO S.A. Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por DEUZILENE DE SOUZA ROCHA 

em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), todos já qualificados 

nos autos. A requerente alega que no mês de março/2016 cancelou o 

plano telefônico – Plano Controle, que tinha adquirido da requerida, um ano 

antes. Aduz que, o cancelamento foi registrado sob o protocolo de nº 

20162579195457 e foi informada à época que não havia nenhuma 

pendência ou débito em aberto, referente a linha. Afirma, ainda, que seu 

nome foi incluído no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao 

crédito pela requerida em 24 de maio de 2016, pela inadimplência do 

contrato n. 028346969, no valor de R$70,71(setenta reais e setenta e um 

centavos). Sustenta, outrossim, que a inclusão do seu nome no cadastro 

de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, foi fraudulenta e 

ilegal, vez que o cancelamento da linha telefônica se deu em 10 de 

fevereiro de 2016 e a inclusão do seu nome no rol de maus pagadores se 

deu em 24 de maio de 2016. Diante disto pleiteia o deferimento de liminar 

para que seu nome seja excluído do cadastro de inadimplentes, bem como 

seja declarada a inexistência do débito e a requerida seja condenada a 

ressarcir o dano moral que lhe causou. Junta comprovante de protocolo – 

ID.8725611 e comprovante de negativação – ID.8725614, procuração e 

demais documentos. A antecipação de tutela foi deferida, consoante 

decisão proferida no ID.9683505. Devidamente citada por meia de carta 

com aviso de recebimento, AR – ID. 10074209, a requerida não 

apresentou contestação, certidão de ID.10654724. A requerente 

manifestou pela decretação da revelia e o julgamento antecipado do mérito 

- ID.10432131. O feito teve o seu regular trâmite e os autos vieram-me 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inexistem preliminares a serem analisadas. Tendo em vista que a 

requerida, embora devidamente citada por meia de carta com aviso de 

recebimento, AR – ID. 10074209, não apresentou contestação, certidão de 

ID.10654724., DECRETO A SUA REVELIA, consoante o disposto no art. 

344, do CPC. A segunda parte deste mesmo dispositivo legal, estabelece 

que o efeito da aplicação da revelia é a presunção da veracidade dos 

fatos narrados pela Requerente. Entretanto, a revelia da requerida, por si 

só, não determina a vitória da requerente, vez que esta presunção não é 

absoluta, posto que pode ser afastada diante das circunstâncias dos 

autos. Assim, mesmo diante da revelia, este Juízo deve analisar as provas 

carreadas nos autos pela requerente, vez que é seu ônus provar os fatos 

constitutivos de seu direito. Partindo dessa premissa, entendo que os 

fatos alegados pela requerente, somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção deste Juízo. Após análise dos 

autos é possível depreender, que a lide comporta julgamento antecipado, 

uma porquê o objeto nela enfocado é eminentemente de direito, assim pela 

prova documental carreada aos autos, é possível desde logo proferir uma 

sentença de mérito, sem a necessidade de produção de prova em 

audiência e outra porquê a requerida é revel e não houve pedido da 

requerente de produção de outras provas, em harmonia com os princípios 
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da celeridade e economia processual, aplica-se o artigo 355, incisos I e II, 

do Código de Processo Civil. Frise-se que não há que se falar em 

cerceamento de defesa, porquanto a requerente apresentou suas provas 

quando da petição inicial e a requerida é revel, pelo que aproveito os 

argumentos trazidos por este para análise da demanda. Nesse sentido, 

está pacificada a jurisprudência: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA 

COM PEDIDO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA. 

ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR 

MEIO DE PROVAS DOCUMENTAIS. REEXAME FÁTICO E CONTRATUAL 

DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte já 

decidiu que a presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia é 

relativa, uma vez que o juiz deve atentar-se para os elementos probatórios 

dos autos, formando livremente sua convicção, para, só então, decidir 

pela procedência ou improcedência do pedido. 2. "A simples interpretação 

de cláusula contratual não enseja recurso especial" (Súmula n. 5/STJ). 3. 

Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória 

(Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no 

AREsp 1059688/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018). Neste mesmo sentido o 

Egrégio Tribunal De Justiça tem decido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PARCIAL PROCEDÊNCIA - 

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - 

MÉRITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROTEÇÃO 

POSSESSÓRIA - ARTIGO 927 DO CPC - POSSE DO AUTOR E ESBULHO 

DA RÉ - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente implica 

cerceamento de defesa se as provas pleiteadas se revelarem aptas a 

alterarem a convicção do julgador, ou seja, se a dilação probatória for 

necessária ao justo desate da lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015). Não resta, pois, demonstrada a 

necessidade de dilação probatória, pois, as provas até então produzidas 

já permitem uma imediata prestação jurisdicional. Isto posto, passo ao 

julgamento do mérito da demanda. DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO A 

demanda deve ser julgada pelo a luz do Código de Defesa do Consumidor, 

tendo em vista a relação de consumo que existiu entre as partes, contudo, 

muito embora a facilitação da defesa do consumidor constitua regra nas 

relações consumeristas, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. Assim, muito 

embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova 

em favor do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo a 

requerente demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na exordial, 

posto que é seu ônus provar o fato constitutivo de seu direito, conforme o 

disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Ao se 

analisar o comprovante de protocolo – ID. 8725611 verifico que é 

impossível depreender se realmente o protocolo é de cancelamento da 

linha telefônica mencionada na inicial. Além do mais, embora a requerente 

afirme na inicial, que durante o período que foi cliente da requerida pagava 

as faturas na loja, nada trouxe ao sustendo do que alega. Ou seja, não há 

no processo qualquer documento idôneo que evidencie a adimplência da 

requerente, quando da rescisão do contrato de prestação de serviço. Por 

tais razões, é forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar 

a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. DO DANO MORAL 

No caso, incumbia a requerente comprovar o ato ilícito, consubstanciado 

na negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. No 

entanto, não o fez. Logo, a inclusão do seu nome no rol de inadimplentes 

não se mostrou indevida, por este móvito não há que se falar em dano 

moral, passível de ser indenizado. Desse modo, ante a inexistência de ato 

ilícito, a improcedência da ação é medida que se impõe. Dessa forma, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, revogando a liminar deferida nos 

autos e, consequentemente JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Consigno 

que, se o condenado das custas e dos honorários advocatícios for 

beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará 

suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º 

e 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1001072-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES (ADVOGADO(A))

JOAO GAMBA (REQUERENTE)

ALEXANDER GAMBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSIMA INCORPORADORA CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001072-23.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALEXANDER GAMBA, JOAO GAMBA REQUERIDO: 

CONSIMA INCORPORADORA CONSTRUTORA LTDA Vistos e examinados. 

ESPÓLIO ALEXANDER GAMBA, neste ato representado por seu genitor e 

inventariante JOÃO GAMBA, ingressou com a presente AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO 

C.C. COBRANÇA, em face da CONCIMA S/A CONSTRUÇÕES CIVIS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Relatou o autor que, na qualidade de 

único herdeiro e inventariante do espólio, ajuizou a ação de exibição de 

documentos, objetivando a apresentação dos comprovantes dos 

pagamentos efetuados pelo “de cujus” Sr. Alexander Gamba, no que 

concerne à aquisição do apartamento n. 275, Residencial Wester Park, 

contudo, mesmo citada, a demandada deixou de apresentar a 

documentação solicitada. Afirmou que, com o falecimento de Alexander 

Gamba, não tem interesse em manter o contrato entabulado entre as 

partes, uma vez que a requerida não cumpriu com a obrigação de entregar 

o apartamento. Informou que o Sr. Alexander Gamba (falecido) até a data 

do falecimento pagou à demandada a importância de R$79.382,33 (setenta 

e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos), 

relativos a 116 (cento e dezesseis) parcelas, conforme relação de 

pagamento anexa ao pedido. Requereu a rescisão do contrato, com a 

condenação da requerida ao reembolso na quantia de R$79.382,33 

(setenta e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e três 

centavos), devidamente atualizados. Com a inicial vieram documentos. A 

requerida devidamente citada, não apresentou contestação, conforme 

certidão de ID. 12373080. Intimado a se manifestar, o autor pugnou pela 

decretação da revelia da requerida e o julgamento antecipado da lide (ID. 

12519575). A revelia foi decretada na decisão de ID.13030099. Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em 

vista que a requerida, embora citada, não apresentou contestação, 

conforme certidão de ID. 12373080, a SUA REVELIA FOI DECRETADA, 

consoante o disposto no art. 344, do CPC. A segunda parte deste mesmo 

dispositivo legal, estabelece que o efeito da aplicação da revelia é a 

presunção da veracidade dos fatos narrados pelo requerente, no entanto, 

a revelia da demandada, por si só, não determina a vitória do requerente, 

uma vez que a presunção não é absoluta, podendo ser afastada diante 

das circunstâncias dos autos. Nesse sentido, segue a orientação 

jurisprudencial: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. REVELIA. NULIDADE SENTENCIAL 

INOCORRENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA. USO 

INDEVIDO DA MARCA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Princípio da congruência. 

Não há possibilidade de o juiz proferir sentença diversa do que lhe foi 

pedido. Sentença infra e extra petita não caracterizada. Revelia. 

Caracterizada a revelia, uma vez que não houve juntada da contestação 

no prazo previsto no artigo 335 do CPC. De ressaltar que apesar do efeito 

material da revelia, nos moldes do art. 344 do CPC, com presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte autora, tal assertiva é relativa 

(juris tantum), de modo que é lícito ao magistrado examinar e julgar 

conforme a prova dos autos. Cerceamento de defesa. Inocorrente. Não 

obstante a decretação da revelia das partes demandas, houve intimação 

para manifestação de provas, estando devidamente cadastrado o 

advogado das rés que recebeu nota de expediente não tendo se 

manifestado, o que levou ao julgamento antecipado da lide, consoante 

autoriza o art. 355 do CPC. Preliminar contrarrecursal. Não há que se falar 
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em inovação recursal, pois a autora trouxe em sua peça fundamentação 

no sentido de seu apelo. Indenização pelo uso da marca. Trata-se de bem 

imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção 

consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo 

regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do 

consumidor e de repressão à concorrência desleal. Entendimento do STJ. 

Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à 

pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO DAS RÉS, DESACOLHERAM A PRELIMINAR 

CONTRARRECURSAL E DERAM PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076699438, Décima Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 10/05/2018) 

Como o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto 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. Após análise dos autos é possível depreender, 

que a lide comporta julgamento antecipado no estado em que se encontra, 

aplicando-se o artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 

Frise-se que não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto o 

requerente apresentou suas provas quando do ajuizamento da presenta 

demanda e requerida é revel, pelo que aproveito os argumentos trazidos 

por este para análise da demanda. Nesse sentido, está pacificada a 

jurisprudência no Superior Tribunal De Justiça: AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA. 

ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR 

MEIO DE PROVAS DOCUMENTAIS. REEXAME FÁTICO E CONTRATUAL 

DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte já 

decidiu que a presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia é 

relativa, uma vez que o juiz deve atentar-se para os elementos probatórios 

dos autos, formando livremente sua convicção, para, só então, decidir 

pela procedência ou improcedência do pedido. 2. "A simples interpretação 

de cláusula contratual não enseja recurso especial" (Súmula n. 5/STJ). 3. 

Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória 

(Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no 

AREsp 1059688/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018). Não resta, pois, 

demonstrada a necessidade de dilação probatória, pois, as provas até 

então produzidas já permitem uma imediata prestação jurisdicional. Isto 

posto, passo ao julgamento do mérito da demanda. De início cabe 

destacar, que o requerente ingressou com a ação preparatória de 

ex ib i ção  de  documen tos  apensa  a  p resen te  açã o 

(1002450-48.2016.8.11.0003), objetivando que a requerida exibisse os 

comprovantes dos valores pagos pelo seu filho falecido, Sr. Alexander 

Gamba, referente à aquisição do apartamento da Unidade 0275, do 

Residencial Wester Park, referência WPK/151/A0275, situado na Av. 

Politênica, nº 4.600, Vila Bussocaba, em Campinas/SP. A referida ação em 

apenso foi julgada improcedente, uma vez que, embora o requerente tenha 

carreados aos autos os documentos de IDs. 1927641 e 1927644, estes 

não foram suficientes para corroborar a existência da relação jurídica 

entres as partes (falecido e demandada), que justificasse o juízo 

determinar a exibição dos documentos. Ademais, o requerente nesta, 

pleiteia a rescisão do contrato de compra e venda, sob o fundamento de 

que não tem interesse no imóvel e, que, este não foi entregue, contudo, 

não provou a relação pactuada entre as partes e nem mesmo, a 

inadimplência voluntaria da requerida. Ante ao exposto e pelo o que 

consta dos autos, declaro extinto o feito com resolução do mérito e, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, haja vista o teor do 

art.85, §2º, inciso 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. 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. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002450-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES (ADVOGADO(A))

JOAO GAMBA (REQUERENTE)

ALEXANDER GAMBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCIMA S/A CONSTRUÇÕES CIVIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002450-48.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO GAMBA, ALEXANDER GAMBA REQUERIDO: 

CONCIMA S/A CONSTRUÇÕES CIVIS Vistos e examinados. ESPÓLIO 

ALEXANDER GAMBA, neste ato representado por seu genitor e 

inventariante JOÃO GAMBA, ingressou com a presente AÇÃO CAUTELAR 

ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em face da CONCIMA S/A 

CONSTRUÇÕES CIVIS, ambos devidamente qualificados nos autos. O 

representante do espólio relata ser o único herdeiro e inventariante 

ALEXANDER GAMBA e, que, por diversas vezes entrou em contato com a 

requerida, para solicitar os extratos dos pagamentos efetuados pelo seu 

filho, relativo aquisição do apartamento da unidade 0275, do Residencial 

Wester Park, Vila Bussocaba, em Campinas/SP, contudo, não obteve êxito. 

Sustenta o representante do espólio, que nenhumas das suas solicitações 

foram atendidas, para que tivesse condições de promover o recebimento 

dos respectivos valores pagos, através da competente ação de 

reembolso (Rescisão Contratual). Expõe que, diante do silêncio da 

requerida, não estou alternativa se não ajuizar a presente ação. Com a 

inicial vieram documentos. Foi determinada emenda à inicial, para que 

fosse regularizada a representação a processual do Espólio do Sr. 

Alexander Gamba, decisão de ID.19611332. A representação processual 

do Espólio do Sr. Alexander foi regularizada na petição de ID. 3014638 e 

3014646. A liminar foi indeferida, conforme decisão de ID.3028730. A 

empresa requerida devidamente citação por meio de carta, não 

apresentou contestação, conforme certidão de ID.12372654. Intimado a se 

manifestar, o Requerente pugnou pela decretação da revelia da requerida 

e o prosseguimento do feito. O Requerente manifestou pela suspensão da 

tramitação processual - ID.4911837, até que a requerida ofertasse sua 

defesa nos autos da ação principal (Rescisão Contratual), ao qual este 

feito está vinculado, o que foi deferido na decisão de ID.4947468. A 

revelia foi decretada na decisão de ID.13030098. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inexistem 

preliminares a serem analisadas. Tendo em vista que a requerida, embora 

devidamente citada, não apresentou contestação, conforme certidão de 

ID.12372654, a SUA REVELIA FOI DECRETADA na decisão de 

ID.13030098, consoante o disposto no art. 344, do CPC. A segunda parte 

deste mesmo dispositivo legal, estabelece que o efeito da aplicação da 

revelia é a presunção da veracidade dos fatos narrados pelo requerente, 

entretanto, a revelia, por si só, não determina a vitória do requerente, vez 

que esta presunção não é absoluta, posto que pode ser afastada diante 

das circunstâncias dos autos, neste sentido há vários precedentes no 

STJ. Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pelo 

requerente, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção deste Juízo. Após análise dos autos é possível 

depreender, que a lide comporta julgamento antecipado no estado em que 

se encontra, aplicando-se o artigo 355, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil. Frise-se que não há que se falar em cerceamento de 

defesa, porquanto o requerente apresentou suas provas quando ajuizou a 

presente ação e requerida é revel, pelo que aproveito os argumentos 

trazidos para análise da demanda. Nesse sentido, está pacificada a 

jurisprudência: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE 

COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS 

DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA. ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA 

DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE PROVAS DOCUMENTAIS. 

REEXAME FÁTICO E CONTRATUAL DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 

1. A jurisprudência desta Corte já decidiu que a presunção de veracidade 

dos fatos decorrente da revelia é relativa, uma vez que o juiz deve 

atentar-se para os elementos probatórios dos autos, formando livremente 

sua convicção, para, só então, decidir pela procedência ou improcedência 

do pedido. 2. "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja 
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recurso especial" (Súmula n. 5/STJ). 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1059688/SC, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 

15/02/2018). Neste mesmo sentido o Egrégio Tribunal De Justiça tem 

decido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE 

DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - ARTIGO 927 DO 

CPC - POSSE DO AUTOR E ESBULHO DA RÉ - COMPROVAÇÃO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O julgamento antecipado 

da lide somente implica cerceamento de defesa se as provas pleiteadas 

se revelarem aptas a alterarem a convicção do julgador, ou seja, se a 

dilação probatória for necessária ao justo desate da lide.(...)”. (Ap 

93054/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015). Não resta, 

pois, demonstrada a necessidade de dilação probatória, pois, as provas 

até então produzidas já permitem uma imediata prestação jurisdicional. Isto 

posto, passo ao julgamento do mérito da demanda. DA EXIBIÇÃO DOS 

DOCUMENTOS A ação de exibição de documentos é um procedimento 

preparatório, quando a finalidade é assegurar o resultado útil da ação que 

se pretende ajuizar ou satisfativo, quando simplesmente se quer conhecer 

o conteúdo do documento, desde que reste evidenciada a existência de 

uma relação jurídica entre as partes e seja perfeitamente viável exigir que 

se exiba o documento, diante do legítimo interesse em se ter acesso e 

examinar os documentos em poder da outra parte. Embora o requerente 

tenha carreados aos autos os documentos de IDs. 1927641 e 1927644, os 

mesmos são insuficientes para formar a convicção deste Juízo, que 

justifique a exibição dos documentos indicados na exordial. Desse modo, 

diante do que consta dos autos, a improcedência da ação é medida que se 

impõe, uma vez que o requerente não se desincumbiu do ônus de 

comprovar a existência de uma relação jurídica com a requerida, a fim de 

autorizar a exibição dos documentos descritos na inicial, como também, 

não comprovou que o solicitou a requerida o extrato dos pagamentos 

efetuados. DISPOSITIVO Ante ao exposto, declaro extinto o feito com 

resolução do mérito e, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa devidamente 

atualizado, haja vista o teor do art.85, §2º, inciso 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. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. 

Torno sem efeito a sentença de ID. 13816774, eis que lançada no Sistema 

de forma equivocada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 886483 Nr: 399-13.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, SEDEPDR, EESCDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIONALDO MADEIRA COSTA - 

OAB:13075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do requerente, Dr. Arionaldo Madeira Costa 

OAB/MT 13.075, da sentença a seguir transcrita:"Visto. Considerando o 

pedido de arquivamento constante de fls. 49, pela PGE, com o qual, 

concordou tacitamente o requerente quando de sua intimação às fls. 57, 

JULGO extinto o presente, sem resolução do mérito, ante a perda 

superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. 

Ás baixas e anotações devidas, sem mais delongas e/ou formalidades."

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 772017 Nr: 3174-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:12517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do Querelante da dDecisão de fl. 100, cujo final 

transcrevo: Desta feita, recebo os presentes embargos de declaração, 

pois tempestivos, mas não os conheço posto que não há omissão e/ou 

contradição na sentença prolatada.

Após, o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento com as devidas 

baixas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 412917 Nr: 8778-89.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ SANTOS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafel Eganzerla Durand - 

OAB:

 Intimação do autor na pessoa do seu advogado, dr. Edivilson José 

Guimarães OAB-MT 6.534 para, no prazo de dez dias informar os dados 

bancários (CPF/CNPJ, banco, agência e conta) para expedição do alvará 

judicial para transferência dos valores bloqueados e vinculados ao 

presente feito, bem como para manifestar o interesse no prosseguimento 

do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 899705 Nr: 5234-44.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DE OLIVEIRA LUGLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados da vítima, dr. Dailson Nunis OAB-MT 7.995 e dr. 

Aperlino Loureiro Neto OAB-MT 15.612 da designação de audiência 

preliminar para o dia 19/09/18 às 08:00horas.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000364-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ROMERO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através do(a) patrono(a), para 
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comparecer a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões para firmar 

termo de guarda definitivo, em cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008522-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN VIEIRA ROCHA OAB - MT20982/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. Z. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR OAB - MT4838/A (ADVOGADO)

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO)

 

"Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através do(a) 

patrono(a), para comparecer a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões para firmar termo de guarda definitivo, em cinco dias."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005523-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO)

 

“6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 487, inciso III, b, 

do Estatuto Processual Civil, para decretar, nos termos do art. 1.571, 

inciso IV, do Código Civil e art. 226, §6º, da Constituição da República, o 

divórcio postulado por J.A.S., em face de L.A.S., (qualificados nos autos). 

7. Sem condenação em custas e nem em honorários advocatícios, eis que 

o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 8. Averbe-se a 

presente decisão no assentamento do registro civil. 9. Oficie-se ao titular 

do Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de 

inscrição e averbação.10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 25 de 

julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.”

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 770860 Nr: 2568-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHGM, EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2568-75.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pedido de fl. 42, pelo que nomeio o Sr. Fabio Henrique Soares 

Angeoletto, tradutor credenciado junto ao TJMT, para realizar a tradução 

da petição inicial, das decisões de fls. 11 e 37, da presente decisão e da 

carta rogatória de fl. 40, observando-se os arts. 400 e seguintes da 

CNGC.

2. Arbitro os honorários do tradutor nomeado em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), que serão suportados pelo Estado de Mato Grosso.

3. Intime-se.

4. Notifique-se o Ministério Público.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 788870 Nr: 9758-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEFDS, EHDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9758-89.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 67, determinando que seja oficiado à CEF para que 

proceda à transferência dos valores de PIS/FGTS existentes em favor do 

executado para conta bancária informada pela parte autora, conforme o 

débito discutido no caso em apreço.

2. Intime-se

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 895930 Nr: 3897-20.2018.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3897-20.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL aforada por LIDIANA 

CANDIDA FALCÃO (qualificada nos autos).

2. À fl. 59, requereu a parte autora extinção do feito sem resolução de 

mérito.

3. Sem intervenção do Ministério Público.

 4. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação.

6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex 

Processual Civil.

7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 787402 Nr: 9159-53.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JJM, SDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZPDS, PAP, PDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9159-53.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise dos autos, nota-se que o representante do Ministério Público 

teceu seu parecer requerendo a nomeação de curador especial ao 

segundo e terceiro requeridos (fl. 56), com fundamento de que eles não 

estavam devidamente representados, o que geraria nulidade processual.

2. Todavia, do minucioso folhear processual, nota-se à fl. 40, que este 

juízo determinou ao curador especial nomeado à fl. 24, que ele 

patrocinasse também os interesses do segundo e terceiro requeridos, 

haja vista que só a primeira requerida estaria devidamente representada, 

assim sanando qualquer vício ou nulidade processual.

3. No mais, defiro o pedido de nova vista dos autos ao representante do 

Ministério Público, conforme requerido à fl. 56, último parágrafo.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 820577 Nr: 3193-75.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGPM, EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, defiro o pleito formulado pela parte autora (fls. 54/55, 

anverso e verso), determinando que se oficie ao SPC e ao SERASA para 

que incluam em seus cadastros de restrições de crédito o nome do 

executado, nos termos do art. 782, §3º, do Código de Ritos. 12. No mais, 

sem prejuízo da decisão supra, defiro a expedição de ofício à Caixa 

Econômica Federal a fim de que informe ao juízo acerca da existência de 

saldo de FGTS PIS/PASEP em favor do executado, no prazo de 30 (trinta) 

dias. 13. Intime-se. 14. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 16 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 708900 Nr: 3792-53.2012.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVRG, CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT, paulo ricardo feitoza matos - OAB:21.913 MT

 Processo n.º 3792-53.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa dos autos, nota-se que as partes entabularam um 

acordo (fls. 149/150), no tocante a diversos processos, conforme 

discriminado à fl. 149, porém, após uma pesquisa feita junto ao sistema 

Apolo, ficou constatado que a maioria dos processos se encontram 

arquivados, ou seja, não há como o referido acordo tratar de matéria já 

discutida.

2. Os demais processos, ainda não arquivados, são dois, o primeiro, Proc. 

n.º 435560, não se refere às mesmas partes destes autos, já o segundo, 

Proc. n.º 443023, este sim trata das mesmas partes, ou seja, apenas este 

poderia ser objeto de acordo entre elas.

3. Sendo assim, considerando o petitório de fls. 155/156, no qual a patrona 

constituída em nome da parte autora informou que não há mais contato 

com ela, determino sua intimação pessoal para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, regularize sua representação, bem como o referido acordo, 

possibilitando assim a sua homologação.

4. Após, abra-se vista dos autos ao representante do Ministério Público 

para que, no prazo legal, se manifeste.

5. Empós, venham-me os autos conclusos.

 6. Intime-se.

7. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de agosto de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 807695 Nr: 17250-35.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, EMERSON SPIGOSSO - OAB:5821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:MT/19177-O

 13. Assim, a toda evidência, este juízo é absolutamente incompetente 

para processar e julgar a presente ação, pois se trata de incompetência 

em razão da matéria, portanto, incompetência absoluta. 14. Ademais, a 

incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção 

(art. 113 do CPC). 15. Com tais fundamentos, reconheço o vazio de 

competência por parte deste juízo para conhecer, processar e julgar o 

presente feito, determinando a imediata remessa dos autos, com as 

nossas homenagens, ao juízo da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe, dando por prejudicada a audiência 

atempada na referida deliberação. 16. Em caráter excepcional, deixo de 

suscitar conflito negativo de competência no caso vertente visando 

imprimir a devida celeridade processual, evitar prejuízos às partes e ante o 

entendimento sólido consolidado quanto ao tema no e. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso. 17. Porém, caso o juízo da Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher entenda por bem suscitar o 

conflito negativo de competência, serve a presente decisão como razões 

de conflito, devendo a Secretaria adotar as providências necessárias a 

seu cargo. 18. Intime-se. 19. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 16 de fevereiro de 2016. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 807695 Nr: 17250-35.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, EMERSON SPIGOSSO - OAB:5821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:MT/19177-O

 Processo n.º 17250-35.2015.811.0003

Vistos etc.

 1. Defiro o pleito de fl. 29, devendo o demandado ser citado no dia 

24.02.2016, na audiência atempada para o Proc. n.º 

10107-29.2014.811.0003, em trâmite parente este juízo, bem como 

determino o apensamento deste feito ao referido processo.

2. Intime-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de fevereiro de 2016.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 717857 Nr: 13297-68.2012.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLDP, LDP, CAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA SILVA 

BECKER - OAB:17905/O, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885

 Processo n.º 13297-68.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA aforada por 

B.L.D.P., L.D.P., representados por sua genitora, Sr.ª C.A.D., em face de 

J.P. (qualificados nos autos).

2. Ante a manifestação de fl. 106, anverso e verso, infere-se que a parte 

autora teve a obrigação executiva satisfeita.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfaz a 

obrigação.

5. Diante a manifestação de fl. 106, bem como a declaração de fl. 108, 

verifica-se que a obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de 

maneira que, cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção 

do feito em análise.

6. Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial e atendendo 

a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, 

inciso II, do Codex Processual Civil.

7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 747208 Nr: 6288-84.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFRDS, MERDS, AMRDS, MCRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6288-84.2014.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, restou infrutífera a tentativa de busca de bens móveis 

de propriedade do devedor através do sistema RENAJUD, conforme 

comprovante anexo, motivo pelo qual determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que de direito.

2. No mais, defiro o pedido de fls. 78/79, anverso e verso, item “a”, 

determinando que seja oficiado à CEF para que bloqueie e penhore o valor 

existente a título de saldo PIS/FGTS em favor do executado, conforme o 

débito exequendo discutido no caso em apreço, bem como para que 

proceda à transferência dos valores para conta bancária informada pela 

parte autora no referido petitório.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 417056 Nr: 12704-78.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2008/1569

Vistos etc.

1. Arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de agosto de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 701818 Nr: 9796-43.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOC, RCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9796-43.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 106, 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, 17 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 769477 Nr: 1909-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDOS, COA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3166-97.2013.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, restou infrutífera a tentativa de busca de bens móveis 

de propriedade do devedor através do sistema RENAJUD, conforme 

comprovante anexo, motivo pelo qual determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que de direito.

2. No mais, defiro o pedido de fls. 75/79, último parágrafo.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 746155 Nr: 5671-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 386 de 559



de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBAS, AVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Corroborando as lições supra, considero, ainda, o seguinte julgado do 

e. Tribunal de Justiça deste Estado: “A obrigação alimentar é, ao mesmo 

tempo, um direito e um dever fundamental. O princípio da máxima eficácia 

dos direitos fundamentais, aliado aos princípios encartados no ECA, impõe 

ao Judiciário a tarefa de buscar todos os meios possíveis para a 

efetivação do comando constitucional. A inclusão do nome do agravado 

nos registros da SERASA e do SPC é medida adequada, necessária e 

proporcional ao atendimento do direito aos alimentos. Na aplicação das 

normas constitucionais deve-se perseguir, entre outros, os princípios da 

supremacia e da unidade da Constituição, bem como o da máxima 

efetividade das normas constitucionais. A falta de previsão 

infraconstitucional não pode ser suficiente para impedir a efetivação de 

um direito fundamental.” (TJ/MT – Agravo de Instrumento n.º 106768/2011. 

1ª Câmara Cível. Rel. Marcos Machado. DJ: 18. 01. 2012. (grifo nosso) 11. 

Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, defiro o pleito formulado pela parte autora (fl. 98/99, 

anverso e verso), determinando que se oficie ao SPC e ao SERASA para 

que incluam em seus cadastros de restrições de crédito o nome do 

executado, nos termos do art. 782, §3º, do Código de Ritos, bem como 

seja expedida certidão judicial que comprova a dívida exequenda para que 

a parte exequente proceda com o protesto na forma postulada, com 

espeque no art. 517, do CPC. 12. No mais, no que tange ao bloqueio de 

veículos de propriedade do devedor por meio do sistema RENAJUD, 

verifica-se que o bem localizado já possui gravame judicial aposto em seu 

registro, conforme comprovante anexo, motivo pelo qual se considera 

infrutífera tal diligência constritiva. Sendo assim, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos requerendo 

o que de direito. 13. Intime-se. 14. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 16 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 67392 Nr: 2641-43.1998.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNLR, GRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2641-43.1998.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, restou infrutífera a tentativa de busca de bens móveis 

de propriedade do devedor através do sistema RENAJUD, conforme 

comprovante anexo, motivo pelo qual determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que de direito.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 791038 Nr: 10640-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMRDS, PARDS, DDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10640-51.2015.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, restou infrutífera a tentativa de busca de bens móveis 

de propriedade do devedor através do sistema RENAJUD, conforme 

comprovante anexo, motivo pelo qual determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que de direito.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 786066 Nr: 8636-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KQDC, DQDC, KQDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Guilherme Moya - 

OAB:20.235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ROBERTO CASTANHO 

- OAB:OAB/ MT 8825

 Processo n.º 8636-41.2015.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, restou infrutífera a tentativa de busca de bens móveis 

de propriedade do devedor através do sistema RENAJUD, conforme 

comprovante anexo, motivo pelo qual determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que de direito.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 740062 Nr: 2021-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVM, WWVM, MFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWVV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IOLANDA MACHADO MENDES 

LEÃO - OAB:17243 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Diante da realidade processual, viável o bloqueio total de veículos 

porventura existentes em nome do devedor, mormente em face da 

ausência de conhecimento de bens para garantia da execução. 5. Pelo 

exposto, defiro o bloqueio de veículos junto ao órgão de trânsito, em nome 

do executado, realizando-o por meio do sistema RENAJUD, conforme 

comprovante anexo, determinando, desde já, que se proceda à penhora e 

avaliação do bem móvel descrito no aludido documento, de propriedade do 

devedor. 7. Após, intimem-se as partes quanto ao laudo de avaliação, 

para que, querendo, no prazo legal, se manifestem. 8. Empós, vista ao 

Ministério Público. 9. Em seguida, conclusos. 10. Intime-se. 11. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009754-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR NASCIMENTO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009754-64.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Analisando 

detidamente os autos, nota-se que foi arvorado na exordial pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, o qual passo a analisar neste momento. 

2. De proêmio, antes de deliberar quanto ao pleito de tutela antecipada, 
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transcrevo a seguinte doutrina acerca da fixação dos alimentos: “A regra 

para fixação do encargo alimentar é vaga e representa apenas um 

standard jurídico (CC 1.649 § 1º e 1.695). Dessa forma, abre-se ao juiz um 

extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais 

variados casos individuais. Para definir valores, há que se atentar ao 

dogma que norteia a obrigação alimentar: o principio da proporcionalidade. 

Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. Segundo Gilmar Ferreira 

Mendes, o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, em 

essência, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana 

diretamente das idéias de justiça, equidade, bom-senso, prudência, 

moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores 

afins; procede e condiciona a positivação jurídica, inclusive a de nível 

constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, segue a regra 

de interpretação para todo o ordenamento jurídico.” (in DIAS, Maria 

Berenice. Manual de direito das famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 579). (grifo nosso) 3. Sobre a possibilidade da 

concessão de medida de urgência, dispõe o art. 300, do Código de Ritos, 

in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” 4. No caso vertente, percebe-se do 

estudo vagaroso do caderno processual que o requerente é pai do 

requerido e tem outros 2 (dois) filhos, ainda menores, nascidos depois da 

fixação dos alimentos para o requerido, alterando as suas condições para 

o pagamento dos alimentos fixados. 5. Assim, mormente nesta fase de 

cognição sumária, onde restou comprovado que o demandante se 

encontra desempregado e tem outros dois filhos que dependem de seu 

sustento, entendo estarem presentes os requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência. 6. Dito isso, após um minucioso folhear 

dos autos, mormente nesta fase de cognição sumária, homenageando o 

trinômio da necessidade/possibilidade/proporcionalidade, defiro a 

antecipação de tutela postulada para minorar os alimentos devidos pela 

parte requerente ao requerido para o patamar de 15% (quinze por cento) 

do salário mínimo vigente, correspondendo atualmente ao valor de R$ 

143,10 (cento e quarenta e três reais e dez centavos). 7. No mais, 

abra-se vista à parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe o endereço atualizado da parte requerida ou requeira o que de 

direito. 8. Intime-se. 9. Notifique-se o representante do Ministério Público. 

10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de agosto 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003201-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LURCINEI HUGEN DE LIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO LOUREIRO DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003201-64.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que a parte autora alega ter 

convivido com o falecido Sr. AMARILDO LOUREIRO DE ALMEIDA. Porém, 

não carreou aos autos sentença judicial ou escritura pública 

reconhecendo a sua união estável com o falecido. 2. Assim, não obstante 

a decisão de ID: 14205035, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, junte aos autos os documentos supracitados, sob pena 

de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil. 3. Após, venham-me os autos 

conclusos. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006487-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

TEREZINHA GIACOMETTI BERRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006487-50.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do 

CPC), atendendo às disposições do art. 319, inciso II, do Código de Ritos, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC), 

devendo incluir no polo ativo da demanda os demais herdeiros 

necessários ou carrear aos autos o termo de renúncia de seus direitos 

hereditários, por instrumento público ou termo judicial, conforme os moldes 

do art. 1.806, do Código Civil. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006455-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ALVACIR CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIO CORREIA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006455-45.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária em favor do de cujus. 4. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que 

não há outros herdeiros do falecido além daqueles mencionados no 

processo, utilizando-se, para tanto, de declarações com firma 

reconhecida de, ao menos, 3 (três) testemunhas. 5. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006713-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

cibele silva prietch falca pagno (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINIL QUEIROZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006713-55.2018.811.0003 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 
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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, 17 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006677-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES (ADVOGADO(A))

IZILDA APARECIDA BARCELOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. N. (REQUERIDO)

SYNARA RIBEIRO SENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006677-13.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Tendo em vista que há interesse de menor, abra-se 

vista ao representante do Ministério Público. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Edital Intimação

AUTOS Nº 1006648-94.2017.811.0003.

O Doutor Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz 

Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que se processa por este Juízo e Cartório Cível, os Autos de 

Interdição do processo acima especificado, que B.C.R.P. move contra 

Bruno Coelho Perez, sendo decretada a interdição deste conforme se vê 

da sentença seguinte: ? Eu, "...2. Ante o exposto e atendendo a tudo mais 

que dos autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo 

procedente o pedido inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, do 

Codex Processual Civil, para decretar a interdição de BRUNO COELHO 

PEREZ (qualificado nos autos), declarando-o incapaz de exercer 

pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, 

ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e 

seguintes, do Código Civil. 13. Em consonância com o disposto no art. 

1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a 

parte requerente, B.C.R.P. 14. Em atenção ao disposto no art. 755, §3º, Lei 

Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente 

decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no 

órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 15. 

Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 17.Decorrido o prazo, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de 

maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS -Juiz de Direito." Eu, MBV, 

digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005494-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

n. 1005494-07.2018 VISTOS. Cuida-se de pedido de Alvará Judicial 

vindicado por Jaqueline da Silva Lima pleiteando direitos referentes ao 

Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres (DPVAT). Com a exordial vieram documentos. Relatei o 

essencial. Decido. É sabido que o pedido de Alvará Judicial não contempla 

o contraditório já que autoriza o levantamento de valores disponíveis, 

dispensando a dilação probatória. In casu, ressai claro que a inicial deve 

ser indeferida de plano haja vista a inadequação da via eleita eis que o 

pedido retrata nítida jurisdição contenciosa e não voluntária, conforme 

requerido. Por oportuno confira-se: "ALVARÁ JUDICIAL.(...) INDENIZAÇÃO 

DPVAT. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO 

CONTENCIOSO. A postulação de alvará judicial destinado ao recebimento 

de indenização relativa ao Seguro DPVAT depende do ajuizamento de 

procedimento de jurisdição contenciosa, com a devida dilação probatória 

para aferição do direito dos beneficiários e da regularidade do pedido. 

Recurso não provido." (TJMG - Apelação Cível n. º 

2.0000.00.456672-3/000, 10ª Câmara Cível, Relator PEREIRA DA SILVA, DJ 

de 23.05.2006). Cabe então à autora promover a ação correspondente, 

valendo dos instrumentos e ritos processuais adequados para a 

satisfação do seu direito. Indubitável é a carência de ação pela ausência 

de interesse por inadequação da via processual eleita, a ensejar a 

extinção do processo sem apreciação do mérito. Ou seja, traduz a 

presente postulação a via inadequada para a reivindicação do direito 

perseguido, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo, com base no art. 

485, IV do CPC, haja vista a ausência do pressuposto 

interesse-adequação. Sem custas ante a gratuidade da Justiça que ora 

defiro em favor da autora. Sem honorários. Preclusa a via recursal, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Rondonópolis, 17 de julho de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000158-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. S. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. S. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

TERMO ANEXO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000087-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA RODRIGUES NAGAYAMA OAB - MT20973/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000087-54.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Cumprimento de 

Sentença movida por L.A.S., menor representado por sua genitora R.S.L, 

em desfavor de L.A.B., devidamente qualificados. Pugnava o exequente, o 

pagamento da verba alimentar pretérita. Irresignado, o executado interpôs 

embargos à execução, distribuído sob o número nº. 

1003740-64.2017.8.811.0003. Malgrado, o executado postulou pela 

redução dos alimentos fixados outrora, apresentando suas razões. Em 

sede de audiência de conciliação, as partes transigiram, requerendo-se, 

ao final, a concessão da justiça gratuita em favor do executado. Instado a 

se manifestar, o Ministério Público foi favorável a homologação do acordo. 

Relatei o essencial. Decido. Primeiramente, considerando o acervo 

patrimonial em análise, ainda, os documentos acostados aos autos, 

DEFIRO a gratuidade da justiça ao executado, na forma da Lei nº 1.060/51. 

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação. In casu, verifica-se 

que as partes resolveram o litígio mediante concessões mútuas, 

transacionando acerca dos valores em atraso do débito, bem como sua 

respectiva forma de pagamento. Pois bem, no que tange a homologação 
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do acordo, como sói acontecer na espécie em comento, destaco o 

entendimento sufragado pela jurisprudência, in verbis: “ACORDO ENTRE 

AS PARTES HOMOLOGADO PELO JUÍZO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. A 

homologação de acordo estabelecido entre as partes acarreta a 

suspensão do feito executivo e não sua extinção. Exegese do art. 792 do 

CPC ”. (Apelação Cível Nº 70011570140, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, 

Julgado em 01/06/2005). Posto isso, com fundamento nos artigos 487, III, 

‘b’, do Código de Processo Civil,HOMOLOGO o acordo constante dos 

autos e, doravante, SUSPENDO o curso do processo até o seu integral 

cumprimento que deverá ser oportunamente noticiado pelo exequente, sob 

pena de extinção por presunção de pagamento. Sem custas e honorários 

face à gratuidade da Justiça precedentemente deferida, restando, 

outrossim, deferido o benefício à parte executada. Intimem-se. Notifique-se 

o Ministério Público. P. I. Rondonópolis/MT, 15 de agosto de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004587-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. T. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO)

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

n. 1004587-03.2016 VISTOS. Considerando o tempo de tramitação 

processual tenho que o pedido de suspensão constante do pedido retro 

não se coaduna com o princípio constitucional da duração razoável, razão 

pela qual renovo o prazo de manifestação da parte autora acerca do teor 

da certidão vertida no ID n. 13659643, bem como do despacho antes 

lançado, pelo prazo de 15 dias, sob pena de preclusão. Após, abra-se 

vista ao Ministério Público. Intime-se. Rondonópolis, 29 de julho de 2017. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006108-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. V. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. D. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006108-12.2018.8.11.0003 Vistos etc. , Retifique-se a data de 

audiência constante do Sistema PJe, conforme aprazado no ID 14585254. 

Doravante, expeça-se o necessário ao cumprimento do decisum inaugural. 

Às providências. Intimem-se. Rondonópolis/MT, 17 de agosto de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000314-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLITO SOARES DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000314-10.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Revendo anterior 

posicionamento, deixo de condicionar o deslinde do presente inventário 

sob o rito de arrolamento sumário à prévia comprovação do adimplemento 

dos tributos (item ‘a’ do decisum de ID 11452272), 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. No mais, intime-se a inventariante para 

colacionar aos autos, no prazo de 20 (vinte) dias, o plano final de partilha, 

acompanhada da certidão atualizada da matrícula do imóvel inventariado 

de nº 83.871, devidamente registrada em nome do falecido. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 26 de julho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009921-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO)

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. F. P. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009921-81.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de Partilha 

de Bens Posterior ao Divórcio’ ajuizada por RONALDO SILVA LIMA em 

desfavor de IZABEL SUZANA FREITAS PEREIRA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Informa o autor que foi casado com a requerida 

pelo regime da comunhão parcial de bens, tendo o divórcio sido realizado 

perante o procedimento de nº. 87154/2016 que tramitou junto ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos desta comarca, todavia, salienta que na 

ocasião a partilha de bens não foi efetivada. O demandante arrola um bem 

imóvel como sendo de propriedade do casal e pendente de partilha, cujo 

uso e gozo é exercido com exclusividade pela requerida desde a 

separação de fato, razão pela qual pugna pela sua divisão. Juntou 

documentos. Recebida a exordial (id nº 11065460), determinou-se a 

citação da demandada e aprazou-se audiência de conciliação. Referida 

solenidade conciliatória restou infrutífera ante a indisponibilidade das 

partes em transacionar (id nº 11711624). Regularmente citada, a 

demandada apresentou contestação (id nº 12040371), oportunidade em 

que a mesma concordou com as afirmações do autor de que na 

constância da relação adquiriram um lote, existindo, inclusive, edificação, 

todavia pendente de regulamentação. Em manifestação, a parte autora 

apresenta pedido de julgamento antecipado do mérito (id nº 13202083). 

Após determinação, o autor carreou aos autos o comando que decretou o 
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divórcio do casal (ID 14095413), bem como alegou inexistência de outras 

provas a produzir (ID 14095320). Relatei o essencial. DECIDO. Em primeiro 

lugar, entendo que despiciendas são maiores provas acerca do pedido, 

sendo que o feito está devidamente instruído, motivo por que passo a 

julgá-lo antecipadamente em atenção ao disposto no art. 355, I, do Código 

de Processo Civil. A parte autora pretende efetivar partilha de patrimônio 

amealhado na constância do matrimônio havido com a requerida em 

27/12/1997, haja vista que, por ocasião do divórcio decretado junto ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos desta Comarca no procedimento 

de nº. 87154/2016 restou pendente a realização da partilha dos bens 

adquiridos pelo casal. Conforme disposto pelas partes o divórcio judicial 

não contemplou a partilha de bens, tendo as partes ajustado que seria 

efetivada posteriormente. Com efeito, o autor afirma que o patrimônio 

pendente de partilha consubstancia-se em um imóvel residencial mantido 

desde a separação na posse da requerida, não tendo a demandada em 

sua contestação apresentado qualquer argumento discordando das 

alegações tecidas pelo autor. No mais, segundo a regra geral a prova 

incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato. A 

parte requerente precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato 

por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito, e a parte 

requerida precisa comprovar a existência de fato impeditivo modificativo 

ou extintivo do direito da parte autora. Acerca da questão do ônus da 

prova, leciona Nelson Nery Junior, in verbis: “A palavra vem do latim, ônus, 

que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que 

corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de 

provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho 

de causa. A produção probatória, no tempo, e na forma prescrita em lei, é 

ônus da condição da parte.” (in Código de Processo Civil Comentado, 

Revista dos Tribunais, 7ª ed., p. 723). Ademais, consoante documentação 

encartada aos autos observa-se que o imóvel residencial indicado pelo 

autor foi adquirido pela demandada aos 12 de dezembro de 2006, tendo 

sido arrematado mediante leilão judicial realizado nesta comarca e 

posteriormente edificada residência, conforme alegado pela própria 

requerida em sede de contestação, portanto durante a vigência do 

matrimônio. Igualmente, constata-se que não houve a partilha do imóvel por 

ocasião do divórcio entre as partes, não havendo óbice para que a 

partilha seja efetivada na presente demanda. Conforme cópia da sentença 

que decretou o divórcio do casal (ID 14095413), restou inconteste que não 

houve a partilha de bens por ocasião do divórcio entre as partes, não 

havendo óbice para que a partilha seja efetivada na presente demanda, 

consoante disposição expressa no art. 731, parágrafo único, CPC. 

Ressalte-se, ainda, que, em se tratando de regime de comunhão parcial de 

bens, ao autor compete 50% do patrimônio adquirido na constância da 

relação. Pois bem, observa-se ser incontroverso o fato do imóvel 

residencial de matrícula n.º 37.480 pertencer ao casal, sobretudo diante 

das provas coligidas aos autos e das afirmações tecidas pela demandada. 

Portanto, o bem adquirido pelo casal e passível de partilha é o imóvel 

residencial de matrícula n.º 37.480, salientado que somente a propriedade 

dos mencionados bens restou devidamente comprovada nos autos, a teor 

da documentação trazida pelo autor. A par disso, basta a prova da 

existência inconteste do bem, cuja natural consequência de um regime 

matrimonial de comunidade é a realização da correspondente partilha, não 

mais no divórcio, mas em procedimento apartado de partilha. Ademais, há 

de se considerar ser meação um direito pessoal do cônjuge, por força do 

regime de comunhão eleito com o casamento, em conformidade com a 

legislação civil quando cuida do direito patrimonial e do regime de bens 

entre os cônjuges. Assim sendo, ressalte-se que, não tendo havido 

partilha de bens à época do divórcio, estando o patrimônio comum 

devidamente delimitado e opondo-se a requerida em dividi-lo 

consensualmente, a parte requerente pode postular a partilha dos bens 

comuns em ação própria, como é a hipótese dos autos. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para determinar a partilha do imóvel de 

propriedade das partes devidamente matriculado junto ao CRI local sob o 

n.º 37.480 no patamar de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, 

nos moldes do art. 487, I do CPC. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária à requerida, com fundamento no artigo 99, § 3º do novel Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários ante a gratuidade da justiça. 

Preclusa a via recursal, em não havendo qualquer requerimento no prazo 

de quinze dias (art. 1.006 da CNGC-MT), arquivem-se os autos e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se. Rondonópolis-MT, 15 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005799-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO BRAMBILLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005799-59.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Cuida-se de Cumprimento 

de Sentença, interposta por I.T.O, menor impúbere representada por sua 

genitora L.T.B. e, esta, assistida por seu genitor N.B, em desfavor de 

J.F.S. de O. 2. Prima facie, denota-se que a representante legal da menor 

foi assistida por sua genitora C.H.T., constando referida informação tanto 

na procuração outorgada ao NUPRAJU, quanto nas declarações de 

hipossuficiência e documentação comprobatória anexada o que diverge 

da qualificação na petição inicial. Ademais, observa-se que a 

representante legal da menor atingiu a maioridade no curso do processo, 

razão pela qual a demanda encontra-se em total descompasso com a 

legislação em vigor, sendo imperiosa sua regularização. Não obstante, a 

menor I.T.O deixou de compor a lide, apesar de ser a mesma quem ostenta 

a legitimidade para litigar acerca dos alimentos. Assim, haverá de 

regularizar, também, a representação processual da criança, mediante a 

apresentação de instrumento procuratório outorgada pela mesma, 

conforme estabelecido pelo código de ritos. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO, CUMULADA COM ALIMENTOS. 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO À DECISÃO. ART. 93, IX, DA 

CF/88. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DA FILHA MENOR, QUE BUSCA 

ALIMENTOS, PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA, 

DEVIDAMENTE REPRESENTADA PELA GENITORA. 1. Não há que se falar 

em nulidade da decisão acoimada, pois, ainda que de forma sucinta, está 

devidamente fundamentada. 2. Havendo cumulação de ações (pedido de 

divórcio e pedido de alimentos em favor da filha menor comum), 

corretamente realizada a inclusão da infante no polo ativo da demanda, 

devidamente representada por sua genitora, a qual não pode postular em 

nome próprio direito alheio (art. 6° do CPC), mais, isso sim, representar a 

menor em seu direito aos alimentos postulados. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO, EM MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 

70052608411, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 18/12/2012). Diante disso, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o polo ativo 

da demanda, bem como a representatividade processual e, 

consequentemente, o interesse no prosseguimento do feito, com a 

respectiva indicação do endereço atual do requerido e atualização do 

débito alimentar, sob pena de extinção (CPC, art. 76, §1º, I). Em caso de 

inércia, intime-se pessoalmente para promover regularização processual, 

bem como manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, 

VI). Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino intimação por 

edital para fins e prazo do quanto disposto acima, sob pena de extinção 

do processo sem julgamento de mérito. Prazo do edital: 15 (quinze) dias. 3. 

De outro lado, exitosa a regularização e manifestação pelo 

prosseguimento regular do feito, registro que analisada a procuração do 

advogado constituído pelo requerido, aquele não detém poderes 

específicos para receber intimação. Assim, afastando futura e eventual 

arguição de nulidade, após o cumprimento das determinações supras, 

intime-se o réu no endereço declinado para, no prazo de 03 (três) dias, 

pagar o débito alimentar devido, referente as parcelas que venceram no 

curso da demanda até o efetivo pagamento integral do débito, provar que 

o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser 

decretada sua prisão civil e protesto do presente pronunciamento judicial, 

nos moldes do §3º e §7º do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, 

mediante recibo. 4. Aportando aos autos manifestação ou justificativa pelo 

executado, intime-se a autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, renovando-se vista ao Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA
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Processo Número: 1001020-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BORGES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA FERREIRA BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001020-90.2018.8.11.0003 Vistos etc., A teor do quanto disposto no 

petitório retro, efetivo pesquisa perante o sistema Bacenjud para fins de 

apurar a existência de eventual saldo bancário aplicado em favor do 

falecido JOÃO BATISTA FERREIRA BORGES (CPF 023.041.981-04), 

conforme extrato anexo. Assim, para fins de identificar a existência de 

interesse processual, manifeste-se o autor acerca da pesquisa ora 

implementada, no prazo de 10 (dez) dias. Após, renove-se a conclusão. 

Intime-se. Rondonópolis-MT, 15 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001208-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARVALHO DOURADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001208-83.2018.8.11.0003 Vistos etc., Nomeio o Escritório Modelo do 

UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e professor-orientador, 

atuar como curador especial da parte requerida, 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). 

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 17 

de agosto de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002494-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

JOANA DARC MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

JOANA NUNES DE FARIAS (REQUERENTE)

SILVIO AMARO DA CRUZ (REQUERENTE)

MARIA MAURICIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUIZ AMARO DA CRUZ (REQUERENTE)

MARIA AMARO DA CRUZ (REQUERENTE)

ANGELINA AMARO DA LUZ (REQUERENTE)

BENEDITO AMARO CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO JOSE FERREIRA OAB - MT8213 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL AMARO DA CRUZ (INVENTARIADO)

ARNALDO PEREIRA NUNES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002494-67.2016.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de INVENTÁRIO dos 

bens do ESPÓLIO de ISABEL AMARO DA CRUZ, sendo requerente e 

inventariante LUIZ AMARO DA CRUZ, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Em análise dos autos extrai-se que o mesmo se encontra apto 

para julgamento. Por oportuno, em atendimento ao quanto vindicado pela 

Fazenda Pública (ID 10120280 e 11186012), efetivei pesquisa perante aos 

sistemas BACENJUD e RENAJUD, cuja busca apresentou resultado 

negativo (extratos anexos). No mais, verifica-se que há nos autos as 

certidões negativas de débito federal, estadual e municipal, Guia de 

Informação e Apuração de ITCD acompanhada do comprovante de 

isenção do tributo. Constam dos autos as primeiras declarações e plano 

final de partilha nos moldes legais (ID 8770218). Com novel vista do feito, a 

Fazenda Pública Estadual manifestou desinteresse no deslinde do 

presente inventário (ID 11186012). Em face ao exposto, HOMOLOGO a 

partilha relativa ao bem deixado pela falecida ISABEL AMARO DA CRUZ, 

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 haja 

vista que o feito tramita sob o pálio da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. Sem 

honorários. Após o trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se 

formal de partilha na forma requerida. Cumpridas as diligências e 

procedendo-se às anotações necessárias e registro, arquive-se com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis, 20 

de julho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002113-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE MARIA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002113-88.2018.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de Ação de ‘Ação 

de Oferta de Alimentos’ ajuizada por M. S. de L., em desfavor de G. S. de 

L., representado por sua genitora J. M. da S., todos bem qualificados nos 

autos. Com a exordial vieram os documentos pertinentes. O processo foi 

remetido a este juízo, em razão da avocação determinada no bojo dos 

autos nº. 1001126-52.2018.8.11.0003, porquanto verificada identidade de 

partes, pedido e causa de pedir, sobretudo diante da distribuição da 

presente demanda aos 26/03/2018, enquanto aquela ocorreu em momento 

anterior, em 21/02/2018. Feito concluso. É o sucinto relatório. Decido. 

Prima facie, recebo o feito no estado em que se encontra. Com efeito, 

compulsando os autos observa-se que esta ação contém além de 

idênticas as partes, pedido igual àquela registrada sob o nº 

1001126-52.2018.8.11.0003, a qual foi distribuída a esta Vara 

Especializada em primeiro lugar. Destarte, caracterizado in casu o 

fenômeno processual da litispendência, cuja configuração e conceituação 

estão inseridas no §3º, do art. 337, do CPC, in verbis: "Há litispendência 

quando se repete ação que está em curso.". A respeito, já se pronunciou 

o STJ, com o seguinte julgado: “A identidade de demandas que caracteriza 

a litispendência é a identidade jurídica, quando, idênticos os pedidos, 

visam ambos o mesmo efeito jurídico.”(STJ – 1ª Seção, MS 

1.163-DF-AgRg, rel. Min. José de Jesus Filho, j. 18.12.91, negaram 

provimento, v.u., DJU 9.3.92, p. 2.528) (in nota nº 21, ao artigo 301, do 

Código de Processo Civil, de Theotonio Negrão, p. 390). Portanto, há 

litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, entre as 

mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. É o 

chamado pressuposto negativo, que impede a propositura de nova ação 

igual à outra anteriormente proposta. Impondo ao juízo a extinção sem 

resolução do mérito da segunda demanda, consoante o ensinamento que 

o STJ traz no seguinte aresto: “Caracterizada a litispendência, 

prossegue-se nos autos do primeiro processo” (STJ-4ª Turma, Resp 

174.261-BA, rel. Min. Ruy Rosado, j. 7.8.01, deram provimento parcial, v.u., 

DJU 8.10.01, p. 218) (in nota nº 25, ao artigo 301, do Código de Processo 

Civil, de Theotonio Negrão, p. 391). Configurada a litispendência, com 

clareza hialina, seu conhecimento está alicerçado no inciso V, do art. 485, 

do CPC e tratando-se matéria de ordem pública possibilitando inclusive seu 

reconhecimento de ofício, conforme inteligência do § 5º, do art. 337, do 

mesmo diploma legal, a alegação de litispendência pode ser arguida a 

qualquer tempo. Portando, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro 

nos artigos 485, V, c/c 337, § 3º, do Código de Processo Civil. Via de 

consequência, revogo o provimento liminar constante do ID 12544606. 

Sem custas ante a gratuidade da justiça precedentemente concedida. 

Após o prazo em trânsito em julgado arquive-se, com as cautelas de 

estilo. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Rondonópolis-MT, 07 de agosto de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004151-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL GOMES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

ERICA MEZZINI FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON CAMILO DE PAULA OAB - MT0005179S (ADVOGADO)

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004151-73.2018.8.11.0003 VISTOS. Rafhael Gomes Figueiredo e 

Érica Mezzini Figueiredo, devidamente qualificados e representados, 

propuseram o presente DIVÓRCIO CONSENSUAL. Destacam que 

contraíram núpcias em 20.01.2012, sob o regime de comunhão parcial de 

bens, sendo que não possuem filhos menores, inexistindo qualquer bem a 

ser partilhado, conforme consta da exordial, manifestando ainda a 

dispensa recíproca na obrigação alimentar. Narram que no curso da união 

adveio o nascimento de um filho, cuja guarda pretendem que seja 

efetivada de forma compartilhada, dividindo-se as despesas da criança, 

conforme prática já adotada. A divorcianda pretende voltar a usar o nome 

de solteira. Pugnam pela procedência do pedido para que seja decretado o 

divórcio do casal. Juntam documentos. O Ministério Público opinou pelo 

acolhimento do pleito autoral. É o relatório. Decido. As partes são legítimas 

e bem representadas, presentes estando os pressupostos processuais e 

as condições da ação. O pedido satisfaz às exigências do art. 226, § 6º 

da Constituição Federal. No mais, levando-se em consideração que a 

transação realizada entre as partes preserva os interesses da criança, a 

homologação é medida que se impõe. Por fim, insta salientar, por oportuno, 

que o deferimento da guarda conforme acordaram, não faz coisa julgada 

material, eis que havendo alteração da situação de fato, poderá a mesma 

ser revista no interesse da criança, consoante se infere pelo disposto no 

artigo 35 da Lei nº 8.069/90, de 13.7.90 – ECA. Em face ao exposto: a) 

JULGO PROCEDENTE, o pedido decretando o divórcio do casal. b) 

HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, III, 'b' do C.P.C., o acordo tal 

qual o celebrado na inicial. O cônjuge virago voltará a utilizar o nome de 

solteira. Sem custas e honorários ante a gratuidade da Justiça. Sem 

honorários. Preclusa a via recursal, expeça-se o competente mandado de 

averbação, com as cautelas de praxe. Em havendo interesse a ser 

manifestado no prazo de cinco dias, expeça-se termo de guarda 

oportunamente. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se. Dê-se ciência ao Parquet. P. I. Rondonópolis, 30 de 

julho de 2018. Documento assinado eletronicamente CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008579-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. D. C. (REQUERENTE)

V. A. D. S. (REQUERENTE)

O. D. G. D. S. (REQUERENTE)

D. D. S. L. (REQUERENTE)

M. I. D. S. (REQUERENTE)

V. D. S. (REQUERENTE)

G. R. S. M. (REQUERENTE)

R. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATALICIO VILAMAIOR OAB - MT0005172S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1008579-35.2017.8.11.0003 Vistos etc., Concedo a dilação de prazo 

requerida no ID 13482326, pelo interstício improrrogável de 30 (trinta) dias. 

Às providências. Rondonópolis-MT, 27 de julho de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009883-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZIO ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA PAES DE BARROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009883-69.2017 Vistos. 01. Reportando-me ao pedido levado a efeito 

derradeiramente pela Defensoria Pública (ID n. 14254567), efetivei 

consulta via sistema de busca processual do sítio eletrônico do TJMT, 

oportunidade em que se verifiquei a existência de medida protetiva em 

trâmite na Vara de Violência Doméstica desta comarca sob Código n. 

665478. Entrementes, revendo anterior posicionamento, registro que para 

o declínio da competência no caso como o ora vertente, mister a 

comprovação de que a pretensão postulada nesta actio tenha por 

fundamento (ou correlação) com a prática de qualquer ato ilícito de 

violência domestica contra a mulher apto a estabelecer a competência 

daquela especializada. Nesse sentido, confira-se: “ [...] 1.2. Para o 

estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência 

Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil 

(notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a 

correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência 

doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, 

apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos 

II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por 

relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da 

ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e 

familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, 

potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente 

previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das 

Varas Especializadas. [...]”. (REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 

19/10/2015) – grifei. In casu, ressai que a parte requerida não demonstrou 

a possibilidade de risco de decisões conflitantes, bem como que o pleito 

formulado na presente ação guarda relação direta com a violência em tese 

por ela suportada, razão pela qual deixo de acolher o r. petitório. 02. Ante 

ao dever das partes em comunicar qualquer mudança de endereço (art. 

274, parágrafo único, CPC.), a teor da certidão vertida no ID n. 1419945, 

abra-se vista ao patrono do autor para que informe, no prazo de cinco 

dias, o endereço atualizado de seu cliente, sob pena de extinção. 

Intimem-se e cientifique-se a ilustrada Defensoria Pública. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 27 de julho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004597-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANE APARECIDA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL CAVALCANTE MACIEL (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ELIANE AVELINO DOS SANTOS OAB - MT4749/O (ADVOGADO)

JEZIEL CAVALCANTE MACIEL (HERDEIRO)

ISMAEL CAVALCANTE MACIEL JUNIOR (HERDEIRO)

JONADABE CAVALCANTE MACIEL (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004597-13.2017.8.11.0003 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 ISMAEL C. MACIEL, conforme 

extrato anexo. Lancei também pesquisa perante o sistema RENAJUD em 

busca de veículos existentes em nome do falecido, conforme extrato 

anexo. 02. Ainda, determino que a inventariante apresente, no prazo de 30 

dias, matrícula atualizada dos imóveis descritos nas primeiras 

declarações, devidamente registradas em nome do falecido (princípio da 

continuidade dos registros públicos), bem como certidões negativas das 

fazendas municipal, federal e estadual (expedida pela PGE), o plano de 

partilha e, ainda, o Comprovante de recolhimento de impostos, em caso de 
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isenção junte-se respectiva certidão. Dê-se ciência ao ente fazendário. 

Intime-se. Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003502-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DHESSIKA FABIANA GOMES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DE LIRA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003502-11.2018.8.11.0003 VISTOS. DHÉSSIKA FABIANA GOMES 

DIAS DE LIRA e LUCAS DE LIRA SILVA, devidamente qualificados e 

representados, propuseram o presente DIVÓRCIO CONSENSUAL. 

Destacam que contraíram núpcias em 29/12/2009, sob o regime de 

comunhão parcial de bens, sendo que um filho menor de idade, cuja 

guarda pretendem ver exercida de forma compartilhada, ajustando-se a 

verba alimentar devida ao menor pelo genitor no quantum de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). Informam também a inexistência de bens a serem 

partilhados. Pugnam pela procedência do pedido para que seja decretado 

o divórcio do casal. Juntam documentos. O Ministério Público opinou pela 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. As partes são legítimas e 

bem representadas, presentes estando os pressupostos processuais e 

as condições da ação. O pedido satisfaz às exigências do art. 226, § 6º 

da Constituição Federal. O cônjuge virago voltara a usar o nome de 

solteira. Em face ao exposto: a) JULGO PROCEDENTE, o pedido 

decretando o divórcio do casal. b) Com relação à guarda da prole em 

comum e verba alimentar, HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, III, 

'b' do C.P.C., o acordo tal qual o celebrado na inicial. O cônjuge virago 

voltara a utilizar o nome de solteira. Sem custas e honorários ante a 

gratuidade da Justiça. Preclusa a via recursal, expeça-se o competente 

mandado de averbação, com as cautelas de praxe. Em havendo interesse 

a ser manifestado no prazo de cinco dias, expeça-se termo de guarda, 

com as cautelas de praxe. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. P. I. 

Rondonópolis, 01 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003506-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA SALAPATA RAGACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSO AFONSO RAGACAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003506-48.2018.8.11.0003 VISTOS. Valéria Salapata Ragação e 

Nelso Afonso Ragação, devidamente qualificados e representados, 

propuseram o presente DIVÓRCIO CONSENSUAL. Destacam que 

contraíram núpcias em 13.03.1999, sob o regime de comunhão parcial de 

bens, sendo que no curso da união adveio o nascimento de uma filha, cuja 

guarda pretendem que seja exercida de forma unilateral pela genitora, 

regulamentando-se o direito de convivência paterna, deixando de ajustar 

verba alimentar devida a mesma haja vista que tal tema já foi ajustado 

entre os envolvidos pois o genitor já custeia as necessidades da filha. 

Informam também a inexistência de bens a serem partilhados. Pugnam pela 

procedência do pedido para que seja decretado o divórcio do casal. 

Juntam documentos. O Ministério Público opinou pela homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. As partes são legítimas e bem 

representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as 

condições da ação. O pedido satisfaz às exigências do art. 226, § 6º da 

Constituição Federal. O cônjuge virago voltara a usar o nome de solteira. 

Em face ao exposto: a) JULGO PROCEDENTE, o pedido decretando o 

divórcio do casal. b) Com relação à guarda da prole em comum e 

convivência paterna, HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, III, 'b' do 

C.P.C., o acordo tal qual o celebrado na inicial. O cônjuge virago voltará a 

utilizar o nome de solteira. Sem custas e honorários ante a gratuidade da 

Justiça. Preclusa a via recursal, expeça-se o competente mandado de 

averbação, com as cautelas de praxe, bem como termo de guarda. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. P. I. 

Rondonópolis, 01 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004366-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE SIMONE ROCHA GUIMARES (AUTOR(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MILLAYNE PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

RITA MARIA DA CONCEIÇÃO (RÉU)

ANTONIO MOREIRA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004366-83.2017.8.11.0003 Vistos etc., Em homenagem aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como 

em obediência ao imperativo legal inserto no art. 437, §1º do NCPC, diga ao 

patrono dos demandados anteriormente nomeado sobre o petitório de ID 

13872555 e os documentos que o acompanham, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, tornem os autos conclusos. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 02 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009795-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ GODOY DUARTE (AUTOR(A))

RAQUEL OTANO DE ANDRADE PORTIOLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELLE DE MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

DEBORAH BEZERRA DUARTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1009795-31.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de “Ação de 

Exoneração de Alimentos” proposta por J. L. D., em face D. B. D., ambos 

bem qualificados nos autos. Vieram os documentos pertinentes. Recebida 

a exordial, concedeu-se o provimento liminar vindicado, a fim de doravante 

exonerar o genitor da obrigação alimentar anteriormente assumida (ID 

11388707). Após o regular prosseguimento do feito, as partes 

peticionaram em conjunto, noticiando a parte demandada anuir com todos 

os termos da petição inicial (ID 14303152). Vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. Decido. Prima facie, 'o reconhecimento jurídico do pedido 

acarreta a automática procedência do pedido, constituindo-se em 

circunstância limitadora do livre convencimento do juiz' (NERY, N. J. e R. 

M., Código de Processo Civil Comentado, 9ª edição, Editora RT, página 

447). Nesta senda, verifica-se que o presente feito alcançou seu objetivo, 

uma vez que a requerida reconheceu a procedência do pedido do autor. E, 

como bem expressa o Prof. Antonio Carlos Marcato, 'se o réu admite a 

procedência do pedido, o juiz profere simples sentença homologatória 

dessa manifestação e exara o comando postulado pelo autor na exordial. 

Não há, aqui, o julgamento do pedido, mas mera homologação da vontade 

do réu. O magistrado, nesse caso, fica dispensado de analisar as 

diversas questões que possam ter sido colocadas, já que, desaparecido o 

litígio, não há razão para fazê-lo' (Código de Processo Civil Interpretado, 

Editora Atlas, página 782). Pelo exposto, para que surtam os jurídicos 

efeitos, HOMOLOGO o reconhecimento da requerida acerca da 

procedência do pedido do autor para o fim de exoneraro requerente do 

pagamento de pensão alimentícia à D. B. D., consoante pactuado, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil. Sem 

custas ante à gratuidade da Justiça precedentemente deferida, restando, 

outrossim, concedida a r. benesse à demandada. Honorários na forma 

pactuada. Após, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Rondonópolis/MT, 1º de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
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Processo Número: 1006764-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FATIMA CAYRES (REQUERENTE)

KENI MARLOVA FORGIARINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE BARRA DO BUGRES 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006764-03.2017.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ‘Ação de 

Retificação de Registro Civil’, formulado por ADRIANA FATIMA CAYRES, 

bem qualificada nos autos. Aduz, em síntese, ser filha de Edelson Leão 

Cayres e Gizelle Alves de Oliveira, todavia, ao solicitar a segunda via de 

seu assento civil, restou assinalado no r. documento o nome de sua 

genitora como Josefa Alves de Oliveira, razão pela qual postula pela 

retificação do registro civil. Com a inicial vieram documentos. O despacho 

inaugural determinou a citação de eventuais interessados no presente 

pedido de retificação, via edital, bem como a remessa dos autos ao 

Ministério Público (ID 9953207). A representante do Ministério Público 

lançou parecer inicial opinando pela apresentação de certidões negativas 

(ID 12161511). A autora apresentou os documentos indicados pelo 

Parquet no ID 13380000. Por fim, o Ministério Público manifestou-se pelo 

acolhimento do pedido (ID 14035967). É a síntese. Decido. Trata-se de 

Ação de Retificação de Registro Civil, formulado por ADRIANA FATIMA 

CAYRES, objetivando que dele conste a grafia correta do nome de sua 

genitora, qual seja: Gizelle Alves de Oliveira. De plano, passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, posto que a matéria debatida reveste-se 

unicamente de direito, sendo desnecessária qualquer dilação probatória. 

Registro que o julgamento antecipado, in casu, não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há 

nos autos elementos suficientes para que a decisão seja proferida, 

evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído. A respeito do 

tema, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos ensina: “Inexiste 

cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados 

por documentos, não se justificando a designação de audiência”(STJ-3ª 

Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Em matéria 

de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do 

magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em 

audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade 

de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, 

REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., 

DJU 17.9.90, p. 9.514). (in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLAÇÃO 

PROCESSUAL EM VIGOR – Theotonio Negrão – Editora Saraiva – 35.ª 

edição – 2003 – p. 410 e 411). Ratificando tal tese, posiciona-se o 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “O julgamento antecipado da lide, quando 

a questão posta é exclusivamente de direito, não viola o princípio 

constitucional da ampla defesa e do contraditório” (STF – 2ª Turma, AI 

203.793-5-AgRg, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 3.11.97, negaram provimento, 

v.u., DJU 19.12.97, p. 53). (in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 

LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR – Theotonio Negrão – Editora 

Saraiva – 35.ª edição – 2003 – p. 410). No mais, é cediço que a Lei dos 

Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) autoriza a retificação pretendida, ao 

dispor, em seu artigo 109 que, quem pretender que se restaure, supre 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. É inconteste, pois, o direito da pessoa de retificar 

eventuais incorreções junto ao Registro Civil, pois este deve 

necessariamente retratar a realidade dos fatos. No caso dos autos, restou 

comprovado por meio dos documentos colacionados à exordial, que a 

grafia do nome da genitora da Requerente é Gizelle Alves de Oliveira, 

contudo, quando da emissão da segunda via de seu assento de 

nascimento constou equivocadamente o nome materno como sendo 

Josefa Alves de Oliveira, o que configura erro possível de correção. 

Ademais, pretendida retificação não causará qualquer prejuízo a terceiros 

ou mesmo à segurança pública, razão pela qual, deve ser deferida, já que 

o registro público deve ser fiel à realidade dos fatos. Posto isso, com 

suporte no artigo 109 da Lei Federal nº 6.015, de 31/12/73 e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a retificação no 

assento de nascimento da Requerente, a fim de que conste a grafia do 

nome de sua genitora como sendo Gizelle Alves de Oliveira. Expeça-se 

ofício para o Cartório de Registro Civil competente, a fim de que seja 

procedida a respectiva retificação, nos termos do § 4º do artigo 109 da Lei 

de Registros Públicos, constando expressamente tratar-se de feito que 

tramita sob o manto da Justiça gratuita. Sem custas e honorários ante a 

gratuidade da Justiça. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com 

as devidas anotações e baixas no relatório. Notifique-se o Ministério 

Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 31 de julho 

de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 429916 Nr: 11950-05.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRDA, VADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, KARINE FLORENCIANA DURAN - OAB:OAB/MT 

20.179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:10818/MT, FABIANO PENALVA VERDOLIN - OAB:11066-B/MT, 

VANDIR VERDOLIN - OAB:7464/MT

 Vistos etc.,

1. Considerando que o exequente atingiu a maioridade no curso da ação 

(‘vide’ certidão de nascimento de fl. 19), efetive-se a retificação nos 

registros do feito e no Sistema Apolo para que o mesmo passe a constar 

pessoalmente no polo ativo do presente processo, ante a desnecessidade 

de ser representado por sua genitora.

No mais, intime-se o requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize a sua representação processual, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 76, §1º, I, do CPC.

Ilustro:

“Ao atingirem a maioridade a parte deve passar nova procuração a seu 

advogado, substituindo a anterior passada por sua mãe. Isto porque o 

mandato judicial é ato jurídico personalíssimo. Enquanto menor a parte tem 

sua vontade dirigida e orientada pelos pais, mas ao atingir a maioridade, se 

concordar que o advogado continue a representá-la, deve passar nova 

procuração. 2. Esta é uma questão processual passível de corrigenda a 

teor do art. 13 do CPC, mas se ninguém se atentou para isso em Juízo de 

primeiro grau, agora em grau de recurso não é possível se aplicar o art. 13 

do CPC, sendo caso de falta de capacidade postulatória o recurso não 

deve ser conhecido.” (TJMT. Processo: Apelação Cível nº 32380/2005. 

Rel. Des. A. BITAR FILHO. Julgado em 05/07/2006).

2. Doravante, abra-se vista dos autos ao exequente para requerer o que 

de direito, em igual lapso, devendo apresentar, inclusive, cálculo 

atualizado do débito reivindicado, de forma pormenorizada (mês a mês), 

levando-se em consideração que o feito tramita sob o rito da penhora, 

referentes as parcelas compreendidas entre novembro de 2001 a agosto 

de 2009 (fls. 24/37).

3. Após, renove-se a conclusão.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 825748 Nr: 4941-45.2016.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE DO CARMO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Diante do decisum proferido nos autos de ID 446167, intime-se a 

inventariante para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, o plano final 

de partilha em relação à meação do autor da herança, mantendo-se 

apenas os legítimos herdeiros, isto é, Maria de Lourdes Souza e Ezequias 

Pereira Neves.

Na sequência, renove-se a conclusão.
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 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819663 Nr: 2787-54.2016.811.0003

 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: ANDRESSA LOANE CORDEIRO CAMPANIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSMAR CAMPANIN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

A teor do requerimento formulado às fls. 102/103, defiro a suspensão do 

andamento do presente feito pelo prazo de 90 (noventa) dias para fins de 

cumprimento integral do disposto no decisum inaugural (item ‘a’), reputando 

suficiente o interregno para o esgotamento da prestação jurisdicional nos 

autos de ID 825919, sobretudo diante da predileção da autora em intentar 

a ação de adjudicação compulsória ao revés do alvará de outorga de 

escritura pública (fl. 104).

 Fica o r. causídico ciente de que deverá se manifestar tão logo decorra o 

prazo de suspensão, independentemente de nova intimação, sob pena de 

extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada, intime-se a 

inventariante pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, adotar 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão, sob pena de extinção.

Cumpridas as determinações, renove-se a conclusão.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 452491 Nr: 7670-20.2011.811.0003

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:10508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT

 Vistos etc.,

 01. Recebo o pedido de fls. 556/559, eis que dou por líquida parte da 

sentença de fls. 509/517, notadamente no concernente aos 50% 

(cinquenta por cento) dos valores auferidos pela executada com a 

locação do imóvel comum registrado sob a matrícula n.º 19.917, nos 

moldes do cálculo de fls. 578/579 e, CONVERTO o presente em 

cumprimento de sentença. EFETUEM-SE as anotações necessárias.

02. Intime-se a devedora na pessoa do advogado constituído nos autos, 

ou na falta deste, pessoalmente (art. 513, § 2º, I e II, CPC), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito reivindicado.

Não havendo o pagamento no prazo acima mencionado, acresça-se pena 

de multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da dívida e honorários 

advocatícios no mesmo patamar, nos termos do art. 523, caput e §1º do 

NCPC, expedindo-se, após, o competente Mandado de Penhora a 

Avaliação de bens (artigo 523, CPC).

Realizada a constrição, intime-se a parte executada, para que, querendo, 

ofereça impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Não encontrando a parte executada, cumpra-se o disposto no artigo 830 

do Código de Processo Civil.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 703599 Nr: 11576-18.2011.811.0003

 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: NLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - OAB:3572-

-A

 Vistos etc.,

Intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

 Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a interessada, 

assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para que a providência seja 

ultimada, sob a mesma pena.

 Após, tornem-me conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 735824 Nr: 15308-36.2013.811.0003

 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: GPDMO, RPDMO, JCDMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESDNP, VSDNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17498-B

 Vistos etc.,

 Prima facie, HOMOLOGO o auto de avaliação acostado às fls. 92/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, tendo em vista a ausência de 

oposição dos herdeiros e do ente ministerial.

Doravante, intime-se o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar as últimas declarações, acompanhadas do plano de partilha, 

bem como os seguintes documentos: a) cópia dos documentos pessoais 

(RG e CPF) da falecida; b) cópia do RG dos herdeiros Gabriel e Rafael; c) 

Guia de Informação e Apuração do ITCD referente à declaração de 

isenção do tributo de fls. 54; d) certidão negativa de testamento, nos 

moldes do art. 2º do Provimento n.º 56/2016-CNJ, eis que documento 

indispensável à propositura da presente ação.

Sem prejuízo, ante a intenção dos herdeiros em transmitir seus direitos 

hereditários relativamente ao imóvel inventariado em favor de terceiro não 

integrante da cadeia sucessória da falecida, caracterizando cessão de 

direitos hereditários, tal deverá ser formalizada por escritura pública ou 

termo nos autos (TJMT, Agravo de Instrumento nº 123756/2011, rel. 

Marcos Machado, j. em 28-11-2012 e TJRS, Agravo de Instrumento nº 

70044560316, rel. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. em 

30/08/2011), incidindo, de qualquer forma o imposto pertinente.

Por fim, abra-se vista à Fazenda Pública para fins do art. 638 do CPC.

Às providências com urgências, eis que se trata de feito incluído nas 

metas prioritárias do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 777284 Nr: 5175-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SILVA BARBOSA, ALEXANDRE 

DA SILVA BABROSA, CYNTIA COIMBRA DA SILVA BARBOSA, MARIA 

CRISTINA BARBOSA DAS NEVES, MARCELO MORA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a expedição de novo alvará de autorização na forma pleiteada às 

fls. 60/61.

Após, tornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 272142 Nr: 4431-91.2000.811.0003
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 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: DENIZE NAIR QUEIROZ COSTA, AUREO CANDIDO DA 

COSTA JUNIOR, MARCOS ANTONIO BRANDAO MARANHAO DE QUEIROZ, 

ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA, DIONE FRANCISCA MARANHAO DE 

QUEIROZ ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONATO FERREIRA DE QUEIROZ, MANOEL 

LITO DA SILVA DALTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE FRANCISCA MARANHAO 

DE Q ALMEIDA - OAB:, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, 

ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - OAB:14553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorly Maria Costa Daltro - 

OAB:4108/0 MT

 Vistos etc.

Previamente à análise do petitório de fls. 784/785, em obediência ao 

imperativo legal inserto no art. 437, §1º do CPC, diga a parte requerente 

sobre os documentos de fls. 791/792, no prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como quanto ao teor da certidão retro (fls. 795).

Intime-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 429029 Nr: 11101-33.2009.811.0003

 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: RIEKO NISHIOKA HIROMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DARIO MINORU HIROMOTO, 

LUCAS HIROMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - 

OAB:5461-B/MT

 Vistos etc.,

Malgrado o quanto disposto no petitório de fls. 2.032/2.033, e diante da 

impugnação ao plano de partilha ofertado pelo herdeiro, L. H., em 

obediência ao imperativo legal inserto no art. 437, §1º do CPC, diga às 

partes sobre o documento de fls. 2.036, no prazo de 15 (quinze) dias.

Além disso, atente-se o herdeiro L. H. ao cálculo de fls. 2.014 apresentado 

pela inventariante.

Intimem-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 754790 Nr: 10206-96.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACADS, KVADS, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310/MT, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 Vistos etc.,

Em atenção a manifestação do executado inclusa às fls. 87/90 e visando 

conferir celeridade ao feito, revogo a nomeação anterior (fl. 81) e, 

doravante, nomeio o advogado componente da Uniasselvi (Arnaldo 

Estevão), Dr. José Sérgio, para patrocinar os interesses do devedor, 

mantendo-se incólumes as demais determinações contidas no decisum 

retro.

Destarte, tendo em vista a pretensão do executado em satisfazer o débito 

em apreço, aguarde-se a realização da solenidade aprazada.

Sem prejuízo, abra-se vista do feito à Defensoria Pública, conforme 

impulsionado derradeiramente.

No mais, cumpra-se o quanto disposto à fl. 81.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 791026 Nr: 10633-59.2015.811.0003

 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: FMSM, IADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. I – Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c.c 

Suprimento de Registro de Nascimento, manejado por F.M.S.M, menor 

devidamente representado por sua genitora Ivani Aparecida da Silva Melo 

em face de Benedito Rodrigues Filho. Às fls. 49/50foi decretada a revelia 

do requerido, com todos os efeitos à exceção da presunção de 

veracidade da matéria fática, eis que, devidamente citado, não contestou a 

presente ação. Ademais, designada audiência de instrução e julgamento, a 

parte autora não foi localizada, acostando-se aos autos certidão negativa 

do meirinho. É o necessário. Decido. Pois bem, diante da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, observa-se que a parte autora não foi localizada, 

tampouco a Defensoria Pública logrou êxito na localização de endereço da 

assistida. Pois bem, ad argumentandum tantum, é dever das partes 

comunicar qualquer mudança de endereço, presumindo-se válida aquela 

dirigida ao logradouro constante do feito, ainda que não recebida 

pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, CPC.). No 

presente caso, a autora não foi localizado no endereço indicado e não há 

comunicação qualquer no feito acerca da mudança. Desta feita, 

caracterizada a desídia da parte requerente, alternativa outra não há se 

não a extinção do feito sem resolução do mérito. Tal preceito comporta 

aplicabilidade ao procedimento em apreço, notadamente diante do patente 

desinteresse da parte em comparecer aos autos, bem como a atual 

sistemática adotada pelos tribunais no sentido de se evitar a eternização 

dos procedimentos judiciais. Assim, em consonância com o pleito da 

Defensoria Pública a o parecer ministerial JULGO EXTINTO o presente 

processo, com fundamento no artigo 485, III e VI, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários face à gratuidade da Justiça 

precedentemente deferida. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Publicada em audiência. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 274166 Nr: 5777-77.2000.811.0003

 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: JEAN ARCOVERDE ANGELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ JÚLIO LOPES CAMPANELLA 

ANGELI, SORAYA ARCOVERDE ANGELI, ARLETE ALVES ARCOVERDE, 

JULIANO ARCOVERDE ANGELI, JULIO JOSE ARCOVERDE ANGELI, CELSO 

FERREIRA PENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT15525, JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA - OAB:16493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO ROSELLI - 

OAB:188878/SP, CAIRO JOSE FERREIRA - OAB:MT/2.378, CLAUDIA 

SOLANGE DE ALMEIDA MORAES LEMES - OAB:OAB/MT 14.334-B, 

GUSTAVO GOMES GARCIA - OAB:13299/MT, IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, MARLUS GAVIOLLI COSTA - OAB:216305 OAB/SP, 

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT, PRISCILA IKEDA 

CAETANO - OAB:MT0018596/O, PRISCILA SANTOS RAIMUNDI 

CARLOS PEREIRA - OAB:18022/O, RENATA MARCHIORO - 

OAB:OAB/MT 14.909, RICARDO SORDI MARCHI - OAB:154127, 

Rosideth Rosa Ribeiro - OAB:10430-E, RUBIane keli nassoni - 

OAB:12.419, SERGIO LUIZ CARVALHO PAIXÃO - OAB:155.847-SP, 

TANIA BENEDITA CORREIA - OAB:12179/MT

 Intimação da parte autora, dos termos da certidão de fl. 1282, solicitando 

a complementação de diligência, nos seguintes termos transcritos: "(...) 

Wellon Vinicius Marques de Souza, Oficial de Justiça, Matrícula 26060. 

DAS DILIGÊNCIAS - Considerando as várias diligências efetuadas no 

endereço mencionado, além de outros locais desta cidade informados por 

terceiros, foram estas cotadas em complementação as diligências 

depositadas, em R$ 62,00 (Sessenta e Dois Reais), que deverá ser 

depositada por meio de guia disponibil izada no Link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao indicando o 
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Oficial WELLON VINICIUS MARQUES DE SOUZA para recebimento dos 

valores, tudo conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ. No caso de 

dúvidas para geração da guia, a parte pode entrar em contato com a 

Central de Mandados do Fórum de Rondonópolis/MT pelo telefone 66- 3410 

6100. Nada mais.".

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 760142 Nr: 13412-21.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMFDS, JFDS, DFDS, EFDS, LFL, MFDSR, 

NFDSF, EFDS, JFDS, JFDS, JFSS, JFDS, MFM, EFDS, ZFDS, JFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZIMAR DA CRUZ 

MAGALHÃES - OAB:MT/11.689, NUCLEO DE PRATICA 

JURÍDICA-NUPRAJU - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20 (VINTE)

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Edeilson Fernandes da Silva, Cpf: 

00371026130, Rg: 1310423-3 SSP MT Filiação: Manoel Fernandes de 

Souza e Daide Silva de Souza, brasileiro(a), , Endereço: Av Goiânia 

Nº3160, Bairro: Serra Dourada, Cidade: Rondonópolis-MT

Requerido(a): Jair Fernandes da Silva, Cpf: 56733062100, Rg: 1011789-0 

SSP MT Filiação: Manoel Fernandes de Souza e Daide Silva de Souza, 

brasileiro(a), , Endereço: Rua V, Quadra 39, Casa 08, Bairro: Nova 

Esperança, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Josiane Fernandes Silva Saraiva, Cpf: 01171618107, Rg: 

1731302-3 SSP MT Filiação: Manoel Fernandes de Souza e Daide Silva de 

Souza, brasileiro(a), , Endereço: Rua E, Quadra 01, Casa 13, Bairro: Nilce 

Paes Barros, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Jureide Fernandes da Silva, Cpf: 01187986186, Rg: 

07036520-3 SSP MT Filiação: Manoel Fernandes de Souza e Daide Silva de 

Souza, brasileiro(a), , Endereço: Rua 04, Quadra 22, Casa 02 Nº 326, 

Bairro: Marechal Rondon, Cidade: Rondonópolis-MT

Requerido(a): Daison Fernandes da Silva, Cpf: 55044034134, Rg: 

0692256-2 Filiação: Manoel Fernandes de Souza e Daide Silva de Souza, 

brasileiro(a), , Endereço: Sordes Galvanização(endereço Comercial), 

Bairro: Rua das Chácaras Nº 10, Cidade: Cuiabá-MT

Resumo da Incial:TRATA-SE DE AÇÃO DE INVENTÁRIO, INTERPOSTA POR 

DAIDE SILVA DE SOUZA, EM FACE DO ESPÓLIO DE MANOEL FERNANDES 

DE SOUZA. REQUER AO FINAL A PARTILHA DOS BENS DEIXADOS PELO 

FALECIDO.

Decisão/Despacho: VISTOS.

01. Intime-se a inventariante para que se digne em apresentar, no prazo 

de quinze dias, a integralidade da matricula do imóvel a ser inventariado, 

tendo em vista que o documento de fls. 19/21 não traduz que o de cujus 

ostentava a titularidade do referido bem, sob pena de extinção.

02. Certifique-se a secretaria, de forma individualizada, quais herdeiros 

foram citados e se apresentaram manifestação, no prazo legal.

03. Sem prejuízo, com relação aos herdeiros mencionados no pedido de 

fls. 95/96, defiro a citação por edital, valendo-me dos fundamentos 

lançados às fls. 73.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da 

publicação única.

Por se tratar de procedimento com custas, a publicação será feita na 

forma estabelecida pelo art. 1.219 segunda parte da CNGC.

Intime-se.

Rondonópolis, 29 de junho de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 721064 Nr: 2090-38.2013.811.0003

 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: NTP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA)

Nome do intimando:Inventariante: Nilva Torres Pereira, Cpf: 00168993180, 

Rg: 0228790-0 SSP MT Filiação: Nelson Torres e Leticia Leoni Torres, data 

de nascimento: 08/07/1962, brasileiro(a), natural de Fernandopolis-SP, 

viuvo(a), do lar, Endereço: Av. Jacarandás, Q01, Lote 16, Bairro: 

Coophacem, Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR ANDAMENTO AO 

FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005536-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEVITON DIVINO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO OAB - MT14267/A (ADVOGADO)

ALESSANDRA DE FREITAS OAB - 550.163.831-20 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER WEDER DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005536-56.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, §3º, do Código de Processo Civil. 3. Intime-se a parte executada, 

pessoalmente, para no prazo de 3 (três) dias efetuar o pagamento das 

parcelas referentes aos meses de Maio/2018, Junho/2018 e Julho/2018, 

no valor reclamado, acrescido do valor das parcelas que se vencerem no 

curso do processo, com os acréscimos legais, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto (CPC, 528, 

§1º), bem como de prisão civil (CPC, 528, § 3º). Consigno que, conforme o 

disposto no art. 528, § 7º, do CPC, na esteira da Súmula 309, do STJ, o 

débito alimentar que autoriza a prisão civil do devedor é o que compreende 

as três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução, acrescido do 

valor das prestações que se vencerem no curso do processo, de modo 

que fica facultado à parte exequente cobrar as demais parcelas da dívida 

(vencidas há mais de 3 meses do ajuizamento da execução) pelo 

procedimento da expropriação de bens (CPC, 528, § 8º). Do resultado do 

mandado, intime-se a parte exequente para manifestação, seguindo-se 

vista ao Ministério Público sendo caso de intervenção. Expeça-se o 

necessário. Rondonópolis/MT, 17 de agosto de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008250-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. O. Z. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DENISE SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - 616.620.971-15 

(REPRESENTANTE)

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MARIA CONCEICAO SADDI (LITISCONSORTES)

 

Intimar o patrono da parte requerente, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, 

OAB/MT 2030, para no prazo de 05(cinco) dias manifestar-se acerca da 

implantação do benefício da requerente.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005767-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MENDES SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005767-83.2018.8.11.0003 VISTO. DOUGLAS MENDES 

SANTOS ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que, 

em fevereiro de 2016, foi divulgado o edital nº 001/2016-PMR para 

provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos 

públicos de provimento efetivo da Prefeitura de Rondonópolis, dentre eles 

de administrador, com disposição de 1vaga de ampla concorrência, 1 para 

pessoas com deficiência e 1 para baixa renda. Aduz que foi aprovado em 

segundo lugar para a vaga de ampla concorrência, e que o candidato 

aprovado em primeiro lugar foi convocado no dia 28 de abril de 2017, 

porém não compareceu para tomar posse em virtude de ser servidor 

efetivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Alega que a não ocupação 

da vaga de administrador ofertada pelo Município de Rondonópolis pelo 

candidato aprovado em primeiro lugar fez surgir para ele, segundo 

colocado no certame, o direito líquido e certo à nomeação. Afirma que a 

administração pública municipal não manifestou interesse em prorrogar o 

prazo de validade do concurso por mais dois anos, sendo, portanto, o 

prazo final para convocação o dia 01 de agosto de 2018. Assim, requer a 

concessão de liminar para determinar que a autoridade impetrada proceda 

à imediata convocação e nomeação do impetrante no cargo de 

administrador, para o qual foi aprovado em 2º lugar. É o relatório. Decido. 

O deferimento da liminar em sede de mandado de segurança, de acordo 

com o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, está condicionado à 

demonstração da verossimilhança das alegações (fumus boni juris) e do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). A concessão da medida constitui faculdade atribuída ao 

Magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e livre convencimento, 

dependendo o deferimento da relevância do fundamento do pedido e do 

risco da ineficácia da medida, na hipótese de se aguardar a providência 

final. No caso, o impetrante pleiteia a sua convocação e nomeação no 

cargo de Administrador para o qual prestou concurso público e foi 

classificado em segundo lugar, sob o argumento de que possui direito 

líquido e certo à nomeação em decorrência da desistência do candidato 

aprovado em primeiro, pois a vaga de administrador ofertada pela 

administração pública continua disponível. De acordo com a jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal, o direito à nomeação também se estende ao 

candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, na 

hipótese deste passar a figurar entre as vagas em decorrência da 

desistência de candidatos melhor classificados. Vejamos: "O direito à 

nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de 

vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em 

decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação 

superior. Precedentes." (RE 946425 AgR, Relator Ministro Roberto 

Barroso, Primeira Turma, julgamento em 28.6.2016, DJe de 9.8.2016). Da 

análise dos documentos encartados aos autos, verifica-se que o Município 

de Rondonópolis promoveu concurso público para provimento de cargos 

públicos (Edital nº 01/2016), ofertando 1 vaga de ampla concorrência, 1 

para pessoas com deficiência e 1 para baixa renda, para o cargo de 

administrador (Id. 14357609, p. 18), tendo sido o impetrante classificado 

em 2º lugar na ampla concorrência (Id. 14357604, p. 2). Verifica-se, ainda, 

que o candidato aprovado em primeiro lugar na ampla concorrência, Fabio 

Cezar de Mattos, foi convocado para, no prazo máximo de 30 dias, 

assumir o cargo de administrador (Id. 14357616, p. 4), mas em consulta ao 

site da Prefeitura de Rondonópolis foi possível confirmar a desistência do 

citado candidato, pois além de o nome dele não constar na relação de 

servidores ativos, não foi encontrada a respectiva portaria de nomeação 

(http://www.rondonopolis.mt.gov.br/). Neste contexto, conclui-se que o 

impetrante, de fato, passou a figurar dentro do número de vagas previstas 

no certame (em 1º lugar). Ocorre que, ao anunciar no edital a quantidade 

de vagas a ser preenchida, o Município manifestou a precisa extensão 

das suas necessidades, em correspondência com a capacidade da sua 

receita financeira, até porque a criação de cargos pressupõe dotação 

orçamentária suficiente, conforme está previsto no artigo 169, § 1º, I, da 

Constituição Federal. Desse modo, certamente o edital vincula o ente 

público, obrigando-o a prover as vagas oferecidas, com a ressalva de 

que, apenas durante o prazo de validade do concurso, é que a 

administração pública tem a discricionariedade quanto ao momento da 

nomeação. Expirado o prazo do certame, o candidato aprovado dentro do 

numero de vagas tem o direito à convocação, nomeação e posse, estando 

a matéria, inclusive, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO 

PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS 

CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO 

APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. 

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À 

CONFIANÇA. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO” (STF - RE 598099, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, 

Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-0259903 

PP-00314). De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

já se manifestou: “REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

ATO COATOR - CONSUBSTANCIADO NA NÃO NOMEAÇÃO DO 

IMPETRANTE - APROVAÇÃO DENTRO DO NUMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL - DIREITO SUBJETIVO - NOMEAÇÃO - DENTRO DO 

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - DIREITO LIQUIDO E CERTO - 

SEGURANÇA CONCEDIDA- SENTENÇA RATIFICADA. 1.[...] 2. "Dentro do 

prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o 

momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a 

própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um 

direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao 

poder público." (RE 598.099/MS, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe-189 

Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011).3. Assim, somente depois de 

expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação 

regular do candidato classificado dentro do número de vagas, é que 

haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de 

segurança. Precedentes. [ ...] (AREsp 1171117/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 

30/10/2017)” 2. Devidamente comprovado que a parte foi aprovada dentro 

do número de vagas previstas no edital do concurso e que, expirado o 

prazo de validade do certame, não foi nomeada, nem houve, por parte da 

Administração, a declinação de motivos supervenientes de excepcional 

circunstância para não fazê-lo, impõe-se o provimento da pretensão 

recursal. (Ap 80350/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 

21/06/2017)”. 3. Segurança concedida - Sentença ratificada (TJMT - 

ReeNec 79337/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018). No edital n. 001/2016-PMR, de 

16 de fevereiro de 2016, consta que “o prazo de validade deste concurso 

público será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, 

contado o prazo a partir da data de sua homologação, desde que haja 

interesse da Prefeitura Municipal de Rondonópolis” (item 19.5 - Id. 

14357609, p. 15). Ressalta-se que a homologação do concurso foi 

publicada no Diário Oficial DIORONDON nº 3764, em 01 de agosto de 2016 

(Id. 14357604) e como inexiste informação de que o certame foi 

prorrogado, a validade se expirou em 01de agosto de 2018. Referida 

situação implica na fumaça do bom direito e o periculum in mora, uma vez 

que o impetrante encontra-se aprovado e classificado dentro do número 

de vagas prevista no edital e expirada a validade do certame sem ter sido 

nomeado para o cargo para o qual concorreu. Com essas considerações 

e, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, CONCEDO a 
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ordem de segurança pretendida, para determinar que a autoridade 

impetrada proceda à imediata convocação e nomeação do impetrante 

DOUGLAS MENDES SANTOS, no cargo de Administrador para o qual foi 

aprovado em 2º (segundo) lugar no concurso referente ao edital nº 

001/2016-PMR, de 16 de fevereiro de 2016 – Id. 14357609. Expeça-se o 

respectivo mandado para cessação dos efeitos do ato impugnado até o 

deslinde da presente demanda. Notifique-se a autoridade impetrada a fim 

de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que julgue 

necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I). Dê-se ciência do presente ao 

Município de Rondonópolis, pessoa jurídica interessada, enviando-lhe 

cópia da inicial sem documentos, para, querendo, ingressar no feito (Lei nº 

12.016/09, art. 7º, II). Cumpridas todas as deliberações, prestadas ou não 

informações, manifeste o representante do Ministério Público, no prazo de 

dez (10) dias (art. 12 da referida lei), e após, sejam os autos remetidos à 

conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 09 de 

agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002636-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

 

PROCESSO N. º 1002636-03.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada proposta 

por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face 

do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que o Órgão de 

Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON aplicou multa administrativa 

em seu desfavor, no valor de R$ 4.000,00, referente ao processo 

administrativo nº 51.003001.10-0005592. Consta na inicial, que a 

consumidora Juscimara dos Santos Ferreira Alves apresentou o referido 

processo administrativo, alegando que firmou contrato de adesão de um 

consórcio com a empresa autora e que ela não concorda com a cobrança 

da taxa de serviço de seguro, taxa de administração, requerendo, assim, 

a devolução em dobro do valor cobrado e a verificação do valor das 

parcelas, pois as mesmas não eram fixas. Alega que, no processo 

administrativo, apresentou defesa demonstrando que todas as cobranças 

estavam previstas no contrato e que o consumidor havia anuído. 

Assevera, ainda, que, apesar das informações apresentadas, o PROCON 

entendeu pela aplicação da multa. Sustenta que não houve violação aos 

direitos dos consumidores, sendo nula a decisão administrativa, em virtude 

da ausência de correta motivação. Ao final, requereu a concessão de 

tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da 

publicidade da decisão administrativa e respectiva certidão de dívida ativa 

nº 120534, bem como eventual inclusão da parte autora em órgãos de 

proteção ao crédito e direitos de consumidor. É o relatório. Decido. A 

autora busca a concessão de tutela provisória de urgência para 

determinar a suspensão dos efeitos da publicidade da decisão 

administrativa que aplicou a penalidade à autora e a suspensão da 

exigibilidade da multa imposta no auto do processo administrativo nº 

51.003001.10-0005592. De acordo com o 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 (art. 300). Analisando os autos, não se 

vislumbra a presença dos requisitos necessários para concessão da 

tutela de urgência, mormente no que diz respeito à existência de prova de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito, uma vez que, 

sopesados os argumentos levantados, pode-se afirmar que suas 

assertivas são incapazes de produzir o juízo de probabilidade necessário 

ao deferimento da tutela de urgência, notadamente quando sobre os atos 

da Administração incide o princípio da legalidade e da presunção de 

veracidade. Nesse contexto, importante anotar que a probabilidade do 

direito mencionada pelo legislador no caput do art. 300 do CPC, que 

constitui pressuposto genérico da medida em exame deve ser clara, 

evidente, que apresente grau de convencimento tal que a seu respeito não 

se possa levantar dúvida razoável. No caso, a irresignação da parte não 

se revela suficiente para demonstrar a verossimilhança das alegações da 

autora, visto que inexiste prova segura a comprovar de plano o seu 

direito, pois, ao que consta, a multa é válida e aplicada em razão de 

processo administrativo regular, no qual a requerente foi devidamente 

notificada e exerceu a ampla defesa e o contraditório. Além disso, a 

inscrição da autora na Dívida Ativa não atrapalha a condução normal de 

seus negócios, pois inúmeras empresas, de grande porte, possuem 

débitos inscritos na Dívida Ativa, e nem por isso deixam de exercer suas 

atividades. Dessa forma, a tutela de urgência almejada não merece 

acolhida, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de 

designar audiência de conciliação ou mediação, porque a matéria não 

admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo 

fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para 

presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não se 

pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, CITE-SE o MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS para oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC). Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo 

contestada a ação, será considerado(a) revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de junho de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003325-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1003325-47.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

previdenciária de manutenção do auxílio doença acidentário, sua 

transformação em aposentadoria por invalidez, cumulada com pedido 

subsidiário de concessão de auxílio acidente e pedido de tutela de 

urgência ajuizada por GIOVANI MOREIRA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Vendo somente a necessidade 

da prova pericial, defiro-a, nomeando como perito o médico o Dr. Diógenes 

Garrio Carvalho, podendo ser encontrado na Rua Afonso Pena, 809, nesta 

cidade (telefones: (66) 3424-0035 e 3426-5085), devendo ser intimado da 

nomeação, para que submeta o autor à avaliação médica emitindo-se o 

competente laudo médico. Embora o autor seja beneficiário da Justiça 

Gratuita, não existe nesta Comarca profissional que realize perícia médica 

sem receber sua contraprestação, de modo que para dar continuidade no 

processo, a parte autora deve pagar o valor dos honorários ao próprio 

médico no ato da realização da perícia, trazendo aos autos o comprovante 

do pagamento dos honorários. Outrossim, tendo em vista que o requerente 

é beneficiário da Justiça Gratuita, 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. 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. Após, 

intime-se o médico perito para designar data para realização da perícia, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se a 

parte autora de que os honorários do perito deverão ser pagos 

diretamente ao médico, no ato da perícia, mediante entrega de recibo, que 

deverá ser acostado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. O Sr. Perito 

terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Cumpra-se. 

Rondonópolis, sexta-feira, 6 de julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002406-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM - SE NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS PRESENTES 

AUTOS .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000526-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA BRUNELLI ZANGARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. 1000526-02.2016.8.11.0003 VISTO. Trata-se de liquidação 

de sentença promovida por CAMILA BRUNELLI ZANGARO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. A autora requer a remessa dos autos ao 

contador judicial para realização dos cálculos (fls. 263/264 do PDF). É o 

relatório. Decido. Conforme determinado no acórdão de fls. 197/212 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-mail marciocontador@gmail.com. Anoto que 

o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo da autora, 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 e 

obedecendo o limite máximo de 11,98% (fl. 212). 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) onde 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 da autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no 

período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, neste período. 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. 

Indefiro o pedido de remessa dos autos ao contador judicial, haja vista que 

a contadoria deste Juízo não realiza a espécie de cálculo exigido neste 

feito. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 6 de julho de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002245-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS  Processos 

1002245-48.2018.8.11.0003 1 – Recebo os embargos para discussão, 

com fulcro no que dispõe o artigo 919 do CPC c/c artigo 1º da Lei de 

Execução Fiscal (Recurso Repetitivo REsp 1272827-STJ). 2 – Consigno 

que entendo como relevantes os fundamentos esposados na inicial pelo 

executado, de modo que o prosseguimento da execução poderá lhe 

causar dano de difícil reparação e estando garantida a execução, atribuo 

o efeito suspensivo aos embargos, delineados pelo §1º do aludido artigo 

919 devendo ser certificado nos autos de Execução . 3 – À parte 

embargada, para impugnar os embargos, em trinta dias. 4 – Intime-se e 

cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 1 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito SEDE 

DO 1ª 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-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003916-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (EMBARGADO)

 

Impulsiono estes autos ao embargante, a fim de intimá-lo a manifestar da 

petição apresentada pelo embargado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001933-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL LOPES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

PEDRO RINALDO DE ARAUJO OAB - MT12293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO)

 

INTIMAR PATRONOS DA PARTE REQUERENTE, DR. PEDRO RINALDO DE 

ARAUJO E DR. ANTONIO JOSÉ GALDINO, PARA QUERENDO 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002253-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DO NASCIMENTO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Processo nº 002253-59.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

restabelecimento de conversão de auxílio acidente em aposentadoria por 

invalidez com pedido de tutela antecipada promovida por ROSENIL DO 

NSCIMENTO MARTINS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, na qual pleiteia o restabelecimento do benefício de auxílio 

doença ou concessão de aposentadoria por invalidez, bem como 

indenização por danos morais. O autor impugnou o laudo pericial realizado 

pelo médico do trabalho Diógenes Garrio Carvalho, alegando contradição 

acerca da afirmação do perito sobre a possibilidade reabilitação e as 

tentativas frustradas do autor de se reinserir no mercado de trabalho. 

Sustentou, ainda, que o perito foi omisso no que diz respeito às doenças 

de origem psicológicas apontadas na inicial e nos atestados médicos. De 

início, anoto que, a despeito da inconformidade do autor com o laudo 

médico apresentado às fls. 183/186, o requerente não apontou elementos 

suficientes para desconstituir o laudo pericial em questão, sob o ponto de 

vista das lesões físicas. Todavia, possui razão o autor sobre a omissão 

acerca da mencionada doença mental. Analisando a inicial e os atestados 

médicos que indicam tratamento psiquiátrico (fls. 34 e 45 do PDF), 

verifica-se que a alegação do autor de incapacidade laboral decorre de 

lesões físicas e problemas psiquiátricos, caso em que, somente perícia 

médica especializada poderia esclarecer a existência de incapacidade 

laboral decorrente afecção psíquica do demandante. Assim, além da 

perícia ortopédica já realizada pelo médico do trabalho Diógenes Garrio 

Carvalho (fls.182/186), determino a realização de perícia médica 

psiquiátrica. Para tanto, nomeio para o encargo o Dr. ANTONIO CASTRO 

ALVES (CRM 1500), podendo ser encontrado na Rua Raimundo de Matos, 

nº 2946, Santa Cruz, nesta cidade e pelo telefone: 66-3423-1637, 

devendo ser intimado da nomeação, para que submeta o autor à avaliação 

médica emitindo-se o competente laudo médico. Embora o autor seja 

beneficiário da Justiça Gratuita, não existe nesta Comarca profissional que 

realize perícia médica sem receber sua contraprestação, de modo que 

para dar continuidade no processo, a parte autora deve pagar o valor dos 

honorários ao próprio médico no ato da realização da perícia, trazendo 

aos autos o comprovante do pagamento dos honorários. Outrossim, tendo 

em vista que o requerente é beneficiário da Justiça Gratuita, 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. 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. Após, intime-se o médico perito para designar 

data para realização da perícia, encaminhando-se os quesitos 

apresentados pelas partes. Intime-se a parte autora de que os honorários 

do perito deverão ser pagos diretamente ao médico, no ato da perícia, 

mediante entrega de recibo, que deverá ser acostado aos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 2 de julho de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001283-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINY BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. RICK ANDREI VIEIRA, 

PARA QUERENDO MANIFESTAR DA PETIÇÃO DO REQUERIDO.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004729-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS OAB - SP242278 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

PROCESSO N º 1004729-36.2018.8.11.0003. VISTO. Se no prazo legal, 

recebo os embargos, suspendendo a execução. Certifique-se nos autos 

principais. Intime-se o embargado para, querendo, impugnar os embargos, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 03 de 

julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004828-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS OAB - SP242278 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

PROCESSO N º 1004828-06.2018.8.11.0003. VISTO. Se no prazo legal, 

recebo os embargos, suspendendo a execução. Certifique-se nos autos 

principais. Intime-se o embargado para, querendo, impugnar os embargos, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 03 de 

julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003472-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CLAUDIA BRAGA (EXEQUENTE)

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO N. º 1003472-73.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença promovido por ELAINE CLÁUDIA BRAGA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Informa a exequente que 

ingressou com o Mandado de Segurança nº 74.203/2009, requerendo o 

seu reenquadramento funcional, nos termos do art. 3º do Decreto Estadual 

nº 1.857/2009, com efeitos financeiros retroativos à 1º de novembro de 

2008, na forma do art. 2º, §2º do citado decreto estadual. Acrescenta que 

a segurança pleiteada foi confirmada por meio do acórdão de fls. 302/311 

daqueles autos, o qual transitou em julgado em 13/08/2014. Aduz que 

apesar das cominações econômico-financeiras conferidas na decisão não 

houve a liquidação do crédito pelo Acórdão, o qual determinou, ainda, a 

realização de cobrança do crédito por ação autônoma. Alega que a 

presente execução é para que o Executado proceda ao reenquadramento 

funcional definitivo nos termos do art. 3º do Decreto Estadual 1.857/2009, 

calculando-se os efeitos financeiros do reenquadramento a partir da data 

da impetração do citado mandado de segurança, qual seja 14/07/2009. Ao 

final, requer a citação do Executado para apresentar os documentos que 

reputar necessários à realização da perícia, bem como quesitos, nos 

termos do art. 510 do NCPC, para liquidação dos efeitos financeiros do 

reenquadramento, retroativo à 14/07/2009. Requer, ainda, a nomeação de 

perito (Id. 13132862). É o relatório. Decido. A exequente pretende a 

liquidação do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 

74.203/2009, pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e 

Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com a posterior intimação 

da parte executada para que efetue o pagamento do valor encontrado. Da 

análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o referido 

acórdão concedeu em parte a segurança pretendida pela impetrante, ora 

exequente, na data de 7 de março de 2013, nos termos do voto do Relator: 

“Do exposto, CONCEDO EM PARTE a segurança para determinar à 

autoridade coatora que proceda o reenquadramento da impetrante nos 

moldes do art. 3º do DE nº 1857/2009, independentemente de adesão ao 

acordo mencionado na Lei nº 9049/2008. Os efeitos financeiros 

decorrentes do enquadramento haverão de ser calculados e pagos a 

partir da data da impetração, sujeitando-se os créditos pretéritos pela 

cobrança através de ação adequada”. Como se vê, de fato, há valores a 

serem pagos em virtude da segurança concedida pelo acórdão em 

questão. No entanto, a exequente adotou a via inadequada para executar 

os efeitos financeiros advindos do acórdão. A liquidação de sentença, 

assim como o cumprimento de sentença, constitui mera fase processual, 

que deve ser processada nos próprios autos da ação que originou o título 

judicial. O Código de Processo Civil vigente permite a liquidação em autos 

apartados em duas hipóteses, quais sejam: “Art. 509 (...) § 1o Quando na 

sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito 

promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a 

liquidação desta. (...) Art. 512. A liquidação poderá ser realizada na 
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pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de 

origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças 

processuais pertinentes”. O caso em tela não se amolda em nenhuma das 

citadas hipóteses de liquidação em autos apartados. Ademais, conforme 

se depreende dos documentos encartados ao feito, a exequente já 

formulou pedido de liquidação do acórdão nos autos do Mandado de 

Segurança nº 74.203/2009, o qual foi indeferido ao argumento de que a 

apuração pode se dar por simples realização de cálculos aritméticos. Na 

oportunidade, foi determinada a intimação da impetrante, ora exequente, 

para apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na 

forma do artigo 534 do CPC (Id. 13134199, p. 35/39). Na hipótese, 

competia à exequente promover a execução do acórdão nos autos do 

Mandado de Segurança nº 74.203/2009, no qual, inclusive, já foi intimada 

para apresentação de cálculos. O interesse processual é condição de 

dupla faceta: interesse de agir/necessidade e interesse de 

agir/adequação. Esta última faceta dispõe que para cada tipo de pedido há 

determinado meio processual adequado, de modo que deve haver 

adequação entre a via eleita e o que se pretende. Nesse contexto, 

percebe-se que a exequente carece de interesse processual, tendo em 

vista que não se utilizou da via adequada para promover o cumprimento do 

acórdão, razão pela qual o indeferimento, de plano, da inicial é medida que 

se impõe. Com essas considerações, com fundamento nos artigos 485, I, 

e 330, III, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. 

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Condeno a 

exequente ao pagamento das custas processuais. Entretanto, declaro 

suspensa tal obrigação enquanto persistir o estado de pobreza da parte 

autora. Somente poderá ser executada se dentro de 05 anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tal obrigação (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 

da Lei n.º 1.060/50). Deixo de condenar a exequente em honorários 

advocatícios, tendo em vista que o executado sequer foi citado. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. 

P. R. I. C. Rondonópolis, quinta-feira, 4 de julho de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004260-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

ANTONIO JOSE GALDINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA, PARA QUERENDO APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001630-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALEXSANDRO MAZIERO (AUTOR(A))

ANDRE LUIZ GOMES DURAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS NOS 

AUTOS REALIZAR-SE-A NO DIA 11/09/2018, ÀS 13:30HS, NA SALA 

DESTA ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DE 

RONDONOPOLIS-MT.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002739-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (EXECUTADO)

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

RAMOS & ARAUJO LTDA - EPP (EXECUTADO)

PAULO RAMOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 15.1 do Provimento 56/07 - 

CGJ impulsiono estes autos ficando suspenso o prazo pelo tempo 

requerido pela parte autora às fls. retro.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 739041 Nr: 1365-15.2014.811.0003

 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: ANTONIO RIBEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA SOUZA DE MORAES - 

OAB:OAB/ MT 14.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, V e § 3º, do Código de Processo 

Civil.INDEFIRO o benefício da gratuidade da justiça formulado pelo autor na 

inicial, tendo em vista que o rendimento do requerente (fls. 29) não se 

coaduna com o pedido de gratuidade.Condeno o autor 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.Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 780450 Nr: 6382-95.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAMEDE BECK - 

OAB:13621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a (o) patrona(o) da parte autora, advº(a) FERNANDA MAMEDE 

BECK OAB/MT 13621 , para no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se 

acerca dos cálculos apresentados pela parte requerida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736309 Nr: 15677-30.2013.811.0003

 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: SIMONE FLORES SILVA BALDO

 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 o patrono da parte requerente, advº Chernenko do Nascimento 

Coutinho, OAB/MT17553-O, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do laudo pericial, complementar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 748281 Nr: 6838-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 Intimar o patrono da parte requerente, advº FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA, 

OAB/MT 29.997 / RS para informar os dados bancários completos e CPF, 

da parte requerente para fins de expedição do alvará de devolução dos 

valores bloqueados.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 757045 Nr: 11530-24.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADENIR DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Intimar o patrono da parte requerente, advº EDILMA AVELINO DOS 

SANTOS ROSSONI OAB/MT 6209, para tomar ciencia da expedição do 

Alvará Eletrônico nº 425713-8/2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 720022 Nr: 1066-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA LUCIANE DA SILVA, FATIMA LUCIANE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FATIMA LUCIANE DA SILVA, CNPJ: 

00497282000184, Inscrição Estadual: 131610287 e atualmente em local 

incerto e não sabido FATIMA LUCIANE DA SILVA, Cpf: 55013791120, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA EXECUTADA, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, do bloqueio de valores, via sistema BacenJud e 

querendo, nos termos do r. despacho abaixo transcrito, opor embargos, 

prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Resultando a penhora negativa ou insuficiente para o 

pagamento total da dívida, desde já autorizo a restrição judicial de veículo 

automotor pertencente a executada, por meio do sistema RENAJUD. É 

possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao 

sistema RENAJUD, a fim de evitar que a executada venha a se desfazer 

do referido bem para frustrar os fins da execução.Por sinal, o Manual do 

Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta eletrônica que 

interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento Nacional de 

Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições judiciais de 

veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, licenciamento, 

circulação e registro de penhora.Ademais, essa providência permite 

garantir que a executada não se desfaça do bem até o momento em que é 

efetivada a penhora, sem causar-lhe qualquer prejuízo.Se não bastasse, 

essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade 

e efetividade ao processo de execução.Com essas considerações, 

DETERMINO a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, 

via Sistema Bacenjud, na forma do artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de 

dinheiro, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não 

o tendo, pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na 

forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a 

indisponibilidade em penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, 

oferecer embargos.Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 

854, do CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para 

deliberação quanto ao bloqueio realizado.No caso de penhora negativa, 

dê-se ciência ao credor da resposta encaminhada, informando que não 

foram encontrados valores a serem bloqueados nas contas da devedora, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio da parte devedora, sob pena de extinção da 

execução.DEFIRO, ainda, a penhora de bens em nome da parte devedora, 

via sistema RENAJUD, tornando inviável a sua transferência a terceiros 

sem a devida ordem ou autorização judicial.Efetuado o registro, caberá ao 

exequente diligenciar no sentido de localizar o bem para avaliação e 

remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios para indicar o paradeiro 

dos veículos.Não sendo localizado veículo em nome da executada, via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o exequente para manifestar-se, em 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.Intimem-se. 

Cumpra-se.

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, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 17 de agosto de 2018

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 793428 Nr: 11626-05.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IVONI DE FÁTIMA CIRINO ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO A DRª ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - OAB:14423, 

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - OAB:18425/MT, 

representando o polo ativo, PARA QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS NOS 

AUTOS , À REALIZAR-SE-A NO DIA 11/09/2018, ÀS 13:30HS, NA SALA 

DESTA ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DE 

RONDONOPOLIS-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 446101 Nr: 1283-86.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RENATA MASCHIO ALLEGRINI FAGOTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:MT/14.460/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Intimar a (o) patrona(o) da parte autora, advº(a) JOSE EDUARDO BENES 

INACO OAB/MT 14460/B, para no prazo de 05(cinco)dias, manifestar-se 

acerca do Alvará eletrônico nº 425906-8/2018 expedido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 762545 Nr: 14733-91.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA PRADO E COM E CONFECCOES LTDA, 

GERALDO JOSE ZIOLKOWSKI DO PRADO, PRISCILA ZIOLKOWSKI DO 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 
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MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAVALLARI &REZENDE 

ADVOGADOS ASSOSCIADOS LTDA - OAB:283

 Intimar o patrono da parte requerida, advº CAVALLARI &REZENDE 

ADVOGADOS ASSOSCIADOS LTDA, OAB/MT, para tomar ciência da 

remoção da restrição RENAJUD, dos veículos de propriedade do 

corresponsável Geraldo José Z do Prado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737154 Nr: 44-42.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE AVILA ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte requerente, advº CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, OAB/MT17553-O, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se acerca do laudo médico acostado aos autos.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005430-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA MIRELE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1005430-94.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 

200.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ERRO MÉDICO]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ERICA MIRELE DOS SANTOS 

Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 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. 

RONDONÓPOLIS , 17 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: 1000917-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE APARECIDA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, mediante carga, a fim de intimá-lo a 

manifestar sobre o teor da petição de ID. 13977050, apresentando os 

quesitos à perícia, conforme decisão ID: 13766058. RONDONÓPOLIS, 17 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002704-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE HYPOLITA DE ANDRADE NATES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vista ao Demandante, mediante carga, a fim de intimá-lo a 

manifestar sobre o teor petição de ID. 13977065, apresentando os 

quesitos à perícia, conforme decisão ID 13766217. RONDONÓPOLIS, 17 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003748-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE DA SILVA BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1003748-75.2016.8.11.0003. AUTOR: DIRLENE DA 

SILVA BRITO RÉU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., Na espécie 

o Egrégio Tribunal de Justiça, reconheceu a ilegitimidade passiva do 

Município de Rondonópolis, bem como anulou todos os atos posteriores à 

sentença. Assim, intime-se a parte exequente para emendar a inicial, para 

substituir o polo passivo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002707-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA FONTOURA MADUREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA Processo N. 1002707-73.2016.8.11.0003 

Vistos etc., Cuida-se de liquidação de sentença promovida por ANA RITA 

FONTOURA MADUREIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS 

decorrente 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. Na espécie, o acórdão reconheceu o direito da parte 

autora e determinou que o percentual devido será apurado em liquidação 

de sentença – ID. 13460437 -. Aliás, considerando o objeto de liquidação, 

é certo que deverá ser feito por meio de arbitramento, a teor do que 

dispõe o artigo 509, I, do Código de Processo Civil. Assim, por se tratar de 

cálculo complexo para apurar o percentual devido, desde já nomeio como 

perito o contador MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, que pode ser 

encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, 

Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos 

telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail 

marciocontador@gmail.com. Com efeito, é certo que o cálculo a ser 

realizado pelo perito contador irá apurar o percentual correspondente à 

perda salarial do cargo da parte autora, em razão da conversão de 

cruzeiro real para URV, considerando a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. No 
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tocante ao pagamento dos honorários periciais, é certo que ônus é da 

parte vencida, nos termos do artigo 82, §2º do CPC, de modo que o 

Executado é o responsável pelo pagamento. Assim, no que concerne ao 

valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, 

levando em consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido 

e do tempo exigido para elaboração do laudo. Cientifique-se o perito 

quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico 

e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias. Para a realização da perícia, 

intime-se desde já o Município de Rondonópolis para juntar aos autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, 

bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período. Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000921-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA Processo N. 1000921-57.2017.8.11.0003 

Vistos etc., Cuida-se de liquidação de sentença promovida por JOAO 

BATISTA DE OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

decorrente 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. Na espécie, o acórdão reconheceu o direito da parte 

autora e determinou que o percentual devido e a defasagem será apurado 

em liquidação de sentença – ID. 12526296 -. Aliás, considerando o objeto 

de liquidação, é certo que deverá ser feito por meio de arbitramento, a teor 

do que dispõe o artigo 509, I, do Código de Processo Civil. Assim, por se 

tratar de cálculo complexo para apurar o percentual devido, desde já 

nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, que pode 

ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, 

Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos 

telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail 

marciocontador@gmail.com. Com efeito, é certo que o cálculo a ser 

realizado pelo perito contador irá apurar o percentual correspondente à 

perda salarial do cargo da parte autora, em razão da conversão de 

cruzeiro real para URV, considerando a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. No 

tocante ao pagamento dos honorários periciais, é certo que ônus é da 

parte vencida, nos termos do artigo 82, §2º do CPC, de modo que o 

Executado é o responsável pelo pagamento. Assim, no que concerne ao 

valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, 

levando em consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido 

e do tempo exigido para elaboração do laudo. Cientifique-se o perito 

quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico 

e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias. Para a realização da perícia, 

intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, 

bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período. Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000572-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUMIE KOBATA OAB - MT5131/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a controvérsia diz 

respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua 

decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível 

por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, 

na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável. Logo, 

diante da sua essencialidade na hipótese dos autos, não há como declarar 

o encerramento da instrução probatória sem a produção da prova pericial. 

Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deve ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação 

que tem por objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em 

decorrência de acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça no dia 11.09.2018, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004140-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DE MATOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a controvérsia diz 
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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 11.09.2018, às 10:00h, na sala de reuniões da Diretoria 

do Fórum, com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os 

exames complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS). Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que deverá ser 

realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sub conta destes autos. Dê-se ciência à empresa Forense Lab do 

encargo para o qual está incumbida, devendo se manifestar, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, a fim de indicar o médico responsável pela 

realização da perícia médica. Intimem-se as partes desta decisão e para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicarem assistentes técnicos e apresentarem 

quesitos na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Encaminhem-se os 

quesitos apresentados pelas partes ao perito. Destaco que a perícia 

médica deverá ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento 

pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão 

de crédito em favor da empresa Forense Lab. O laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data designada 

para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, intimem-se as 

partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Às providências. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003340-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORCIANE DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a controvérsia diz 

respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua 

decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível 

por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, 

na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável. Logo, 

diante da sua essencialidade na hipótese dos autos, não há como declarar 

o encerramento da instrução probatória sem a produção da prova pericial. 

Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deve ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação 

que tem por objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em 

decorrência de acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça no dia 10.09.2018, às 17:15h, 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: 1006137-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCICLEITON DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT12535/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a controvérsia diz 

respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua 

decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível 

por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, 

na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável. Logo, 

diante da sua essencialidade na hipótese dos autos, não há como declarar 

o encerramento da instrução probatória sem a produção da prova pericial. 

Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deve ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação 

que tem por objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em 

decorrência de acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça no dia 10.09.2018, às 18:00h, 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, 
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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: 1004638-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO DA CRUZ RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., Em atenção ao art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, 

retornem-se os autos conclusos para extinção. Às providências. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002487-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WENO GONCALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos etc., De início, informo que foram prestadas informações relativas 

ao recurso de Agravo de Instrumento nº 1003676-63.2017.811.0000, 

conforme o ofício nº 18/2018/GAB. Compulsando os autos, verifico que 

embora intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, 

o réu deixou de se manifestar (id. 12870272). A controvérsia diz respeito 

à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua 

decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível 

por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, 

na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável. Logo, 

para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deve ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação 

que tem por objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em 

decorrência de acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça no dia 10.09.2018, às 10h45min, 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: 1010076-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER MORAES DA SILVA (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 15:00h, na sala de reuniões da Diretoria 

do Fórum, com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os 

exames complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS). Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que deverá ser 

realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sub conta destes autos. Dê-se ciência à empresa Forense Lab do 

encargo para o qual está incumbida, devendo se manifestar, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, a fim de indicar o médico responsável pela 

realização da perícia médica. Intimem-se as partes desta decisão e para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicarem assistentes técnicos e apresentarem 

quesitos na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Encaminhem-se os 

quesitos apresentados pelas partes ao perito. Destaco que a perícia 

médica deverá ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento 

pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão 

de crédito em favor da empresa Forense Lab. O laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data designada 

para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, intimem-se as 

partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Às providências. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005199-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS QUEIROZ MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CORDEIRO SILVA OAB - MT0011163S-A (ADVOGADO)

EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - SP169654 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a controvérsia diz 

respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua 

decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível 

por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, 

na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável. 

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 
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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 15h15min, 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: 1008052-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

QELLIANA LEITE DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., 1. Verifico que consta a Procuradoria Geral do Estado 

vinculada a este processo indevidamente. Assim, exclua. 2. Certifique-se 

a Gestora se o INSS foi regularmente citado. Em caso negativo, 

proceda-se imediatamente a citação. 3. Desde já, compulsando os autos, 

verifico que a controvérsia diz respeito à alegada incapacidade laboral da 

parte autora, bem como a sua decorrência de acidente de trabalho, 

constatação que apenas é possível por meio da realização de perícia 

médica especializada, razão pela qual, na espécie, a produção da prova 

pericial se afigura indispensável. Logo, diante da sua essencialidade na 

hipótese dos autos, não há como declarar o encerramento da instrução 

probatória sem a produção da prova pericial. Para o fim de que seja dado 

prosseguimento ao feito, nomeio a empresa Forense Lab para realizar a 

perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários no importe de R$ 

500,00 (quinhentos reais), em consideração às despesas relativas ao 

deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta Comarca, bem como à 

complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA PROVA, nos termos do 

artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a perícia deve ser 

produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é beneficiária da 

gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos para a sua 

subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos 

termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação que tem por 

objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em decorrência de 

acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que 

compareça no dia 11.09.2018, às 08:00h, na sala de reuniões da Diretoria 

do Fórum, com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os 

exames complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS). Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que deverá ser 

realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sub conta destes autos. Dê-se ciência à empresa Forense Lab do 

encargo para o qual está incumbida, devendo se manifestar, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, a fim de indicar o médico responsável pela 

realização da perícia médica. Intimem-se as partes desta decisão e para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicarem assistentes técnicos e apresentarem 

quesitos na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Encaminhem-se os 

quesitos apresentados pelas partes ao perito. Destaco que a perícia 

médica deverá ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento 

pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão 

de crédito em favor da empresa Forense Lab. O laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data designada 

para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, intimem-se as 

partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Às providências. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001378-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURAMI JOSE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a controvérsia diz 

respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua 

decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível 

por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, 

na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável. 

Observo que em oportunidade anterior foi designada perícia, no entanto, 

essa não foi realizada. 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 16:00h, na sala de reuniões da Diretoria 

do Fórum, com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os 

exames complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS). Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que deverá ser 

realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sub conta destes autos. Dê-se ciência à empresa Forense Lab do 

encargo para o qual está incumbida, devendo se manifestar, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, a fim de indicar o médico responsável pela 

realização da perícia médica. Intimem-se as partes desta decisão e para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicarem assistentes técnicos e apresentarem 

quesitos na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Encaminhem-se os 

quesitos apresentados pelas partes ao perito. Destaco que a perícia 

médica deverá ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento 

pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão 

de crédito em favor da empresa Forense Lab. O laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data designada 

para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, intimem-se as 

partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Às providências. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000507-25.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CORREA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO)

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a controvérsia diz 

respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua 

decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível 

por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, 

na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável. Logo, 

diante da sua essencialidade na hipótese dos autos, não há como declarar 

o encerramento da instrução probatória sem a produção da prova pericial. 

Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deve ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação 

que tem por objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em 

decorrência de acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça no dia 10.09.2018, às 16h15min, 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: 1000665-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ANTONIO PASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a controvérsia diz 

respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua 

decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível 

por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, 

na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável. Logo, 

diante da sua essencialidade na hipótese dos autos, não há como declarar 

o encerramento da instrução probatória sem a produção da prova pericial. 

Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deve ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação 

que tem por objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em 

decorrência de acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça no dia 10.09.2018, às 16h30min, na 

sala de reuniões da Diretoria do Fórum, com o objetivo de realizar a perícia 

médica, portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Dê-se ciência 

à empresa Forense Lab do encargo para o qual está incumbida, devendo 

se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de indicar o 

médico responsável pela realização da perícia médica. Intimem-se as 

partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. 

Destaco que a perícia médica deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino 

a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab. O 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data designada para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, 

intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004140-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DE MATOS SILVA (REQUERENTE)

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1004140-44.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 

11.148,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[AUXÍLIO-DOENÇA 

ACIDENTÁRIO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO DE MATOS SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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. RONDONÓPOLIS , 17 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: 1004390-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE PAULA FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a controvérsia diz 

respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua 

decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível 

por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, 

na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável. Logo, 

diante da sua essencialidade na hipótese dos autos, não há como declarar 
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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 11.09.2018, às 08h15min, 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: 1002261-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA TOMAZ (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a controvérsia diz 

respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua 

decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível 

por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, 

na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável. 

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 16h45min, na sala de reuniões da 

Diretoria do Fórum, com o objetivo de realizar a perícia médica, portando 

todos os exames complementares (antigos e recentes) e Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS). Intime-se o INSS, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sub conta destes autos. Dê-se ciência à empresa 

Forense Lab do encargo para o qual está incumbida, devendo se 

manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de indicar o 

médico responsável pela realização da perícia médica. Intimem-se as 

partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. 

Destaco que a perícia médica deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino 

a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab. O 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data designada para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, 

intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000013-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a controvérsia diz 

respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua 

decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível 

por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, 

na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável. Logo, 

diante da sua essencialidade na hipótese dos autos, não há como declarar 

o encerramento da instrução probatória sem a produção da prova pericial. 

Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deve ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação 

que tem por objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em 

decorrência de acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça no dia 10.09.2018, às 17:00h, na sala 

de reuniões da Diretoria do Fórum, com o objetivo de realizar a perícia 

médica, portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Dê-se ciência 

à empresa Forense Lab do encargo para o qual está incumbida, devendo 

se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de indicar o 

médico responsável pela realização da perícia médica. Intimem-se as 

partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. 

Destaco que a perícia médica deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino 

a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab. O 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data designada para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, 

intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005878-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRAS OLIVEIRA VIEIRA (AUTOR(A))

HENRIQUE DA SILVA LIMA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Vistos etc., Compulsando os autos verifico devidamente intimada, a parte 

autora deixou o feito parado por mais de 30 (trinta) dias. Assim, intime-se 

a autora para no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção por abandono de causa, nos termos do art. 

485 III do CPC. Sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009685-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO (ADVOGADO(A))

ANDERSON ROCHA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GIOVANI DEODATO BONELLI (AUTOR(A))

ANDRE ROCHA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal, 

conforme dispõe os artigos 335, inciso III e 183, ambos do CPC, e com as 

advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a 

contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para deliberação. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000333-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EMILIO PEDRO CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. EDSON DIAS REIS OFICIAL DE JUSTIÇA - 

SETOR 02 - GRATUITO Dados do processo: Processo: 

1000333-50.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 43.302,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR(A): EMILIO PEDRO CAMPOS Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS . Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas(s) Nome: EMILIO PEDRO CAMPOS Endereço: RUA 

TREZE DE MAIO, 245, VILA AURORA I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78740-008 FINALIDADE(S): LEVAR A EFEITO O(S) ATO(S) INDICADO(S) 

ABAIXO, NO CAMPO “OBJETO”, em conformidade com o despacho abaixo 

transcrito e documentos eventualmente anexados, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado. Objeto: 

Intimar a parte autora, pessoalmente, para que compareça no dia 

11.09.2018, às 08h30min, 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). Despacho/Decisão: "Vistos etc., 1. Consta no polo passivo 

da demanda o Estado de Mato Grosso. Assim determino a exclusão do 

Sistema do PJe por não fazer parte da relação processual.2. Certifique-se 

se o INSS foi regularmente citado. Em caso negativo, proceda-se a regular 

citação. 3. Desde já, compulsando os autos, verifico que a controvérsia 

diz respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a 

sua decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é 

possível por meio da realização de perícia médica especializada, razão 

pela qual, na espécie, a produção da prova pericial se afigura 

indispensável. Logo, diante da sua essencialidade na hipótese dos autos, 

não há como declarar o encerramento da instrução probatória sem a 

produção da prova pericial. Para o fim de que seja dado prosseguimento 

ao feito, nomeio a empresa Forense Lab para realizar a perícia médica, a 

ser intimada da nomeação através do e-mail contato@forenselab.com, e 

fixo desde já os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

em consideração às despesas relativas ao deslocamento do médico perito 

de Cuiabá para esta Comarca, bem como à complexidade da matéria. 

INVERTO O ÔNUS DA PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, 

para determinar que a perícia deve ser produzida pelo INSS, uma vez que 

a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, 

informou nos autos a excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que 

traria graves prejuízos para a sua subsistência. O INSS antecipará, desde 

logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, 

por se tratar de ação que tem por objeto o restabelecimento de auxílio 

previdenciário em decorrência de acidente de trabalho. Intime-se a parte 

autora, pessoalmente, para que compareça no dia 11.09.2018, às 

08h30min, 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 ReisJuiz de Direito" . Assinado digitalmente(Art. 

1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) EDSON DIAS REIS Juiz de Direito. 

RONDONÓPOLIS, 17 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 393158 Nr: 6702-29.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VINISSIUS SAGGIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MALVEZZI - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 Vistos etc.,

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Marcio Vinissius Saggin 

contra a decisão que determinou que se procedesse ao cumprimento de 

sentença para implementação da perda da função de Escrivão de Polícia 

e, por conseguinte, a cassação de sua aposentadoria, bem como que 

fosse intimado para pagar o valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Aduz a Embargante que adquiriu o direito em ser transferido para 

inatividade muito antes da sentença de primeiro grau. Assim, argumenta 

que o direito à aposentadoria é regido por regime próprio, de caráter 

contributivo, de forma que não se extingue tal direito quando decisão 

posterior reconhece a perda do cargo, sob de se configurar confisco de 

direito adquirido.

Assim, pleiteia o acolhimento dos presentes embargos de declaração para 

o fim de reconsiderar a decisão no ponto que determinou a cassação da 

aposentadoria.

 A secretaria do Juízo certificou a tempestividade dos Embargos de 

Declaração opostos – fls. 779 -.

 O Embargado apresentou as contrarrazões fundamentando que não 

estão presentes os requisitos disposto no artigo 1.022 capazes de 

possibilitar o manejo dos Embargos e, no mérito, aduz que a perda da 

aposentadoria é corolário da condenação que determinou a perda da 

perda da função pública.

É o relatório.

 Decido.

Extrai-se do relatório que se trata de Embargos de Declaração oposto por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 412 de 559



Marcio Vinissius Saggin ao fundamento que não há que se falar em 

cassação da aposentadoria, uma vez que o direito à aposentadoria é 

regido por regime próprio, de caráter contributivo, de forma que não se 

extingue tal direito quando decisão posterior reconhece a perda do cargo, 

sob de se configurar confisco de direito adquirido.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na 

decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante 

dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à Embargante.

Com efeito, é nítida a tentativa da rediscussão do julgado, uma vez que a 

Embargante fundamenta seu pedido nos seguintes aspectos:

“Ocorre, Excelência, que o Embargante adquiriu o direito em se transferido 

para inatividade muito antes da sentença de primeiro grau, consoante 

documento anexo. É que a sentença na ação de improbidade data-se do 

dia 17/08/2015, ao passo que o Embargante aposentou-se no dia 08 de 

maio de 2012.

Nesse sentido, é sabido que o direito à aposentadoria é regido por regime 

próprio, de caráter contributivo, de forma que não se extingue tal direito 

quando a decisão for posteriormente prolatada, a fim de que não se 

configure confisco de direito adquirido, correspondente às alíquotas 

previdenciária descontadas do Servidor ao longo de seu vínculo ativo, sob 

pena de configurar enriquecimento sem causa do Poder Público.

Importante salientar que a Lei de Improbidade Administrativa, no que tange 

à perda da função, objetivou afastar o servidor do setor em que atua, de 

forma a impedir a reiteração dos atos.

Por outro lado, é certo que a decisão Embargada – fls. 770 - determinou a 

cassação da aposentadoria por consequência da perda da função 

declarada em sentença.

 Com efeito, verifico que as razões dos embargos revelam o 

inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidenciam que a 

sua real pretensão é a rediscussão de matéria, para obter a reforma da 

decisão pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, é certo que as questões levantadas se tratam de alegação de 

error in judicando razão pela qual deve ser objeto de recurso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO – 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU APELO DO 

BANCO – ALEGADA OMISSÃO NOS TERMOS DO ART.1022, 

PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II – INOCORRÊNCIA - TENTATIVA DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS 

REJEITADOS.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida 

finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já 

apreciada no julgado embargado.

 “Mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos 

embargos de declaração, em face de error in judicando, na medida em que 

este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de 

embargos de declaração.” (STJ – EDcl no REsp 798.283/ES)-

(ED 104356/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 

21/09/2016)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO 

INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO 

JULGAMENTO – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – 

DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

 O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para 

alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou 

obscuridade.

Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como 

impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de 

prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

(ED 11548/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 

27/04/2018)

Ante o exposto, conheço dos embargos, eis que tempestivos, mas deixo 

de acolhê-los.

Int.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 662131 Nr: 10681-58.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MORAES DA SILVA, Ulisses 

Henrique dos Santos, Victor Hugo da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:9699, Adeir Alexsander Froder - OAB:9699 MT, ARY DA COSTA 

CAMPOS - OAB:16944/B

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 

fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e não vislumbro nas alegações preliminares 

alguma das hipóteses do art. 397, do Código de Processo Penal. O 

recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos do art. 41, 

do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório suficiente 

(justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) 

imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto, decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 14 de setembro de 

2018, às 13:30, para a realização de audiência de instrução e julgamento.

 II – Intimem-se/requisitem-se os réus e as testemunhas.

III – Intimem-se o Ministério Público e à defesa.

Rondonópolis, 15 de agosto de 2018.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 669900 Nr: 2415-48.2018.811.0064

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WAGNER CARVALHO DE LACERDA, GUILHERME 

SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS, 

MARCO APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME SAMPAIO - 

OAB:OAB/SP 353.196, MAURICIO FARIA DA SILVA - OAB:OAB/SP 

104.000, WAGNER CARVALHO DE LACERDA - OAB:OAB/SP 250.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME SAMPAIO - 

OAB:OAB/SP 353.196

 (...) Consoante se vê no referido laudo pericial, inexiste correlação entre 

as atividades exercidas pelos pacientes e os fatos apurados no caderno 

investigatório, não havendo, portanto, nexo de causalidade que tenha sido 

sequer aludido pela autoridade policial.Desse modo, não há nos autos do 

inquérito policial em referência o mínimo de relação de causa e efeito entre 

uma ação ou omissão dos pacientes para subsidiar o indiciamento destes, 

tal como procedido pela autoridade coatora.Por todo o exposto, CONCEDO 

A ORDEM IMPETRADA POR MEIO DESTE HABEAS CORPUS, declarando 

nula a determinação de indiciamento em desfavor dos pacientes Carlos 

Augusto Monteiro de Barros e Marco Aparecido de Oliveira, realizada pela 

autoridade policial nos autos do inquérito código 645083, em trâmite neste 

juízo.Traslade-se cópia deste decisum para o referido inquérito policial de 

código 645093.Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive a autoridade 

coatora apontada.Transitada em julgado, e nada mais havendo pendente, 
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arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 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:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de setembro de 2018, às 16h30min.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 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:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de setembro de 2018, às 17h30min.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 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:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de setembro de 2018, às 16h15min.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 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:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de setembro de 2018, às 14h15min.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 649633 Nr: 9895-48.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEIBSON CARLOS MIRANDA

 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

 INTIMAÇÃO DO DR. ANTONIO SILVEIRA GUIMARÃES JÚNIOR- OAB/MT, 

PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 

DIA 24/08/2018,ÀS 14H15MIN, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 

9895-48.2016.811.0064- CÓDIGO 649633, QUE FIGURA COMO RÉU 

KLEIIBSON CARLOS MIRANDA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 624172 Nr: 6815-47.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO EUZEBIO CANALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:20438/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEI DE LURDES PERI - 

OAB:51416

 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. 123/124, 

não me resta alternativa senão redesignar a presente audiência para o dia 

06 de novembro de 2018, às 13h30min.

Solicitem-se informações acerca do cumprimento das cartas precatórias 

de fls. 111, 115 e 117, expedidas aos Juízos das Comarcas de 

Mamborê/PR, Campo Mourão/PR e Ivatuba/PR, com a finalidade de realizar 
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o interrogatório do réu e oitiva das testemunhas Leandro e Thiago.

Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Mamborê/PR com a 

finalidade de intimar o réu da audiência designada.

Requisite-se a testemunha Valmir José de Souza (investigador de polícia 

civil).

Ciência ao Ministério Público.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663235 Nr: 11706-09.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos em correição.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(a) acusado(a) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(a) acusado(a)(s) não constituir(em) defensor, será nomeado defensor 

para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o (a)(s) 

acusado(a)(s) se ele(s) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor, bem como intimar o(a)(s) acusado(a)(s) 

de que qualquer mudança de endereço deverá ser comunicada no 

processo.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(a)(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(as) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 655743 Nr: 5142-14.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - 

OAB:

 Vistos em correição.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação da acusada MARIA DE LOURDES 

RODRIGUES para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 

10 (dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se a acusada não constituir defensor, será nomeado 

defensor para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar a acusada se ela 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor, bem como intimar a 

acusada de que qualquer mudança de endereço deverá ser comunicada 

no processo.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar a ré o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizada para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675811 Nr: 7696-82.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DE SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA - OAB:OAB/MT 15193

 INTIMAÇÃO DO DR. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR- 

OAB/MT 15193, PRA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE ÀS RAZÕES 

DO RECURSO INTERPOSTO NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 

7696-82.2018.811.0064- CÓDIGO 675811- RÉU PEDRO HENRIQUE DE 

SOUSA SILVA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673749 Nr: 5819-10.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 16.330, Mauro Marcio Dias Cunha - 

OAB:5391-MT

 INTIMAÇÃO DO DR. MAURO MÁRCIO DIAS CUNHA- OAB/MT 5.391, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO NOS 

AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 5819-10.2018.811.0064- CÓDIGO QUE 

FIGURA COMO RÉU PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 317821 Nr: 2671-40.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083

 Intimação Dr. ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB 10083 para 

no prazo legal apresentar contrarrazões do acusado Gilmar Ferreira de 

Lima.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678377 Nr: 10002-24.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTÔNIO SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9.279 MT

 Autos nº 10002-24.2018.811.0064 – Cód. 678377

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado CARLOS 

ANTÔNIO SOUZA RIBEIRO como incurso no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 
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havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, defiro o requerimento ministerial constante na cota retro, para 

tanto, encaminhe ofício ao SINARM (DPF) requisitando informações sobre 

o registro de propriedade da arma de fogo apreendida, observando-se o 

número de série revelado no laudo pericial – E296262.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639692 Nr: 1291-98.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA, 

JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 18808, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, JOAO BATISTA BORGES JUNIOR - OAB:7637/MT, 

PATRÍCIA RODRIGUES SOARES - OAB:OAB/MT 23.146/O

 Diante da inquirição das testemunhas, e vitimas, bem como o do 

interrogatório do réu Sérgio Henrique Lopes da Silva, declaro encerrada a 

instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629043 Nr: 1595-34.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BATISTA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Vaildo Vieira da 

Silva, Gabriel Dijan Schemeing, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

Diante dispensa de inquirição das testemunhas, 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.: 646871 Nr: 7541-50.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA THAÍS SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Devido ausência da defensora pública que atua nesta Vara, que se 

encontra afastada por motivos de saúde, foi nomeado um advogado (a) 

dativo para o ato, pois conforme oficio enviado pelo substituto legal que 

atua na 2ª Vara Criminal, não poderá comparecer, pois fará audiências 

perante a 2ª Vara Criminal, atuando em processos de réus presos, sendo 

em razão disso, não há Defensor Público para atuar nessa Vara neste 

ato.

Considerando o patrocínio gratuito realizado pela Dra. Flavia Almirão dos 

Santos Espanga – OAB/MT 10.085 a favor do acusado, em decorrência da 

ausência do defensor, CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em 

favor do referido Defensor Dativo os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Para tanto, determino a 

imediata expedição da certidão pertinente.

Homologo a desistência de inquirição da testemunha Renata Alves Braga, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como o do interrogatório da ré, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos autos as 

partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresente 

seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 622912 Nr: 5871-45.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCINO RODRIGUES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Iasmin Lucineia de 

Souza Oliveira, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, e vitima, 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 

apresente seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 622915 Nr: 5874-97.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CABRAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 Haja vista a concordância de ambas as partes, homologo a inversão das 

oitivas conforme supramencionado.

 Determino que a vítima Bianka de Azevedo Cabral da Silva seja submetida 

a um exame psicológico pela psicóloga deste juízo, que deverá elaborar 

um laudo psicológico, para tanto lhe concedo o prazo de 20 (vinte) dias. 

Destaco que a vítima poderá ser encontrada no endereço: Avenida Mario 

Barcelos Costa, n° 386, Jardim Brasília, telefone para contato (66) 9 

9944-6613.

Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Rosemary Cabral 

da Silva, Divino Freitas Borges, Cleyton Soares Almeida, para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos.

Defiro o requerimento da defesa por substituição das testemunhas 

supramencionadas, determinando a expedição de mandado de intimação 

para as testemunhas indicadas a fl. 79 dos autos.

Defiro o requerimento formulado pela defesa, de fl.79 dos autos, 

determinando a expedição de oficio para o Conselho Tutelar desta 

Comarca, com a finalidade de verificar a existência de eventuais registros 

envolvendo o nome da vítima Bianka de Azevedo Cabral da Silva.

Diante não intimação de testemunhas, restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim, designo audiência de continuação para o dia 28 

de novembro de 2018, ás 15h30min.

Intimem-se as testemunhas Gabriela Barbosa, e Willian do Nascimento no 

endereço indicado de fl. 79 dos autos.

Intime-se a testemunha Margarida Auxiliadora Dias Ferreira no endereço 

constante dos autos.

Requisite-se novamente a testemunha Ana Leticia Bonfanti.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 624392 Nr: 6967-95.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR DO NASCIMENTO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante não intimação da vítima e testemunhas, restou prejudicada a 

presente solenidade, sendo assim, designo audiência de continuação para 

o dia 13 de novembro de 2018, ás 17h30min.

Intimem-se a vítima J M S C, e sua genitora Silmara de Souza no endereço 

indicado em audiência.

Intime-se a testemunha Samara de Souza no endereço constante nos 

autos.

 Intime-se a testemunha Neuzélia Rita de Souza, no endereço indicado pela 

defesa em audiência.

Determino que a vítima J M S C seja submetida a um exame psicológico 

pela psicóloga deste juízo, que deverá elaborar um laudo psicológico, para 

tanto lhe concedo o prazo de 20 (vinte) dias. Destaco que a criança 

poderá ser encontrada no endereço de sua genitora, já registrado nesta 

ata.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 651012 Nr: 663-75.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948, Gilmar Jesus Custódio - OAB:3727

 O recuperando deverá ser cientificado das condições acima, bem como, 

que deverá cumprir, o que deverá ser certificado pelo oficial de 

justiça.Deverá o recuperando portar cópia desta decisão bem como 

documento de identidade para apresentar quando solicitado.Oficie-se a 

Unidade Gestora responsável pela monitoração das tornozeleiras 

eletrônicas, comunicando acerca desta decisão.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se o recuperando e a defesa.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333715 Nr: 4528-53.2010.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAO CARVALHO, Filiação: Miguel 

Marques Carvalho e Tereza Sebastiana de Carvalho, data de nascimento: 

07/12/1977, brasileiro(a), natural de Barbosa Ferraz-PR, solteiro(a), 

servente de pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do recuperando: Joao Carvalho Filiação: Miguel 

Marques Carvalho e Tereza Sebastiana de Carvalho, data de nascimento: 

07/12/1977, brasileiro(a), natural de Barbosa ferraz-PR, solteiro(a), 

servente de pedreiro, Endereço: Rua A, 847, Bairro: São Sebastiao ii, 

Cidade: Rondonópolis-MT, que se encontra cumprindo pena em regime 

semiaberto, para dar continuidade em sua reprimenda, devendo 

comparecer no Juízo da Quarta Vara Criminal no prazo de 30 dias.

Despacho/Decisão: Vistos.Este Estado-Juiz DEFERE o pedido do Parquet 

de fl. 236. Por residir em local incerto e não sabido conforme certidão de fl. 

235, EXPEÇA-SE EDITAL A FIM DE PROCEDER À INTIMAÇÃO DO 

REEDUCANDO da decisão de fl. 232.DECORRIDO O PRAZO estabelecido 

na decisão supramencionada sem o acatamento da intimação, EXPEÇA-SE 

O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO, em desfavor do recuperando. 

Considerando o que vem disposto no art. 289-A do CPP, assim como no 

Provimento de nº 28/2012 – CGJ.Ademais, face ao que estabelece o art. 

2º, alínea “c” do Provimento 010/07 – CGJ, este juízo determina que 

proceda ao arquivamento provisório dos autos até a prisão do 

recuperando, oportunidade em que deverá dar baixa no relatório de 

estatísticas de feitos em tramitação pela escrivania, contudo, mantendo-se 

em aberto na distribuição.Após o cumprimento do mandado de prisão, 

TORNEM IMEDIATAMENTE CONCLUSOS OS AUTOS para designação de 

audiência de justificação.Cumpra-se com urgência.Intimem-se as partes.

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, José Ricardo Silva 

Queiroz, digitei.

Rondonópolis, 17 de agosto de 2018

Luciana Faria de Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 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

 (...) ISTO POSTO, com fundamento nos Artigos 317 e 318, inciso III ambos 

do Código de Processo Penal, substituo a prisão em flagrante por prisão 

domiciliar ao indiciado CLEBER ROBERTO FERREIRA DA SILVA, qualificado 

nos autos, bem como mediante o cumprimento das medidas protetivas 

fixadas nos autos nº 10280-25.2018.811.0064 – Código 678687, quais 

sejam: I – Suspensão da posse/restrição do porte de armas.II – 

Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência.III – 

Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e 

das testemunhas, fixando o limite mínimo de 400 (quatrocentos) metros de 

distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso 

de descumprimento da medida (Artigo 22, inciso III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006).IV – Proibição do agressor de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação.V – Proibição ao agressor de frequentar a residência da 

ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e o local de 

trabalho dela, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, 

nos termos do Artigo 22, inciso III, “c”, da Lei nº 11.340/2006.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671698 Nr: 4055-86.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELSON LUIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...)ISTO POSTO, CONDENO o acusado WELSON LUIS DA SILVA, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses de detenção pelo 

crime de lesão corporal contra a vítima Samilly Ana Iza Silva Carvalho, 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$ 1.000,00 (um 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 (...)Sem condenação ao pagamento 

das custas.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 
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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 necessárias.Após, arquivem-se 

estes autos, com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 16 de Agosto de 2018.Maria 

Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 670983 Nr: 3402-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCKEZAN LEOTERIO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICHOLAS ANDRÉ FERREIRA 

MARTINS - OAB:16865/MT

 Certifico, que compareci no anexo da Penitenciária Regional Major Eldo de 

Sá Corrêa - Mata Grande (ala 4 azul), e lá estando no dia 09/08/2018 

efetuei a CITAÇÃO do denunciado MARCKEZAN LEOTERIO QUEIROZ, dos 

termos e por todo o conteúdo do Mandado nº 243738 e da denúncia a ele 

anexada, do que ciente ficou, recebeu a contrafé e exarou sua assinatura 

no verso do mencionado Mandado.

 Certifico ainda, que indagado o acusado informou que possui defensor, 

mas no momento da citação não soube dizer o nome completo e o 

endereço do referido advogado. Nelson Nunes - Oficial de Justiça - 

matrícula 7380.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670983 Nr: 3402-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCKEZAN LEOTERIO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICHOLAS ANDRÉ FERREIRA 

MARTINS - OAB:16865/MT

 Vistos etc.

Presentes os requisitos formais e materiais (Artigos 41 e 395, este 

contrário sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do(s) delito(s) (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o 

indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente 

colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal.

Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para oferecer(em) resposta(s) à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, 

do Código de Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 

, 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o(s) acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos 

termos do Artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o(s) acusado(s), 

citado(s), não constituir(em) defensor(es), fica desde já nomeada a 

Defensoria Pública local para oferecê-la(s) em 10 (dez) dias, 

concedendo-lhe vista dos autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, 

§ 2º, do Código de Processo Penal.

Apresentada(s) a(s) resposta(s), retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Às providências. Publique-se.

 Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de Julho 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

 Certifico e dou fé que, nesta data, ás 15h47min compareceu nesta 

secretaria o Sr. EMERSON LOPES DA SILVA , conforme determinação 

deste juízo para justificar suas atividades, sendo que o mesmo nos 

informa que está trabalhando como montador na empresa Vidro Auto, 

sendo na o Rua 17 QD 31, Casa 1, Bairro Dom Osório II, telefone (66) 9 

9715-9438. BEM COMO, da sentença proferida nos autos, onde falou que 

deseja recorrer da mesma.

É o que cumpre certificar. Nada mais.

EMERSON LOPES DA SILVA

 Ciente

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 902291 Nr: 6063-25.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES ALVES DE OLIVEIRA, LEONARDO 

MATEUS CAVALET, REGINALDO M. RODRIGUES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Panizi Souza - 

OAB:6124, Fernado Valentin Alvarez - OAB:14.463/B, Juliana 

Nogueira Ferreira - OAB:13.538

 ISSO POSTO, DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA 

CRIMINAL, o bem apreendido consistente no veículo TRA/C TRATOR/CAB 

EST, DIESEL, MARCA/MODELO IVECO/STRALIS 800S4BTZ, ANO/MODELO 

2013/2014, COR VERMELHA, PLACA OBD-8465, RENAVAM Nº 

00597551715 e CAR/REBOQUE/C. ABERTA, MARCA/MODELO SR/NOMA 

SR2E18RT1 CG, ANO/MODELO 1999/2000, COR BRANCA, PLACA 

JZB-016, RENAVAM 00729424782 E CAR/REBOQUE/C. ABERTA, 

MARCA/MODELO SR/NOMA SR2E18RT2 CG, ANO/MODELO 1999/2000, 

COR BRANCA, PLACA JZB-0141, RENAVAM 00729424758, em favor do 

proprietário LEONARDO MATEUS CAVALET, ou pessoa por ele autorizada 

na forma da lei. Tendo em vista que não há provas de que o indiciado 

Eudes Alves de Oliveira, tenha agido com dolo, elemento subjetivo 

necessário para configuração do ilícito penal, acolho o parecer Ministerial 

à fl. 61-v, item “2” e determino a exclusão de EUDES ALVES DE OLIVEIRA, 

do polo passivo deste feito, com as anotações e retificações 

necessárias.Notifique o Comando da Polícia Militar Ambiental e o INDEA 

local para que proceda o levantamento do volume e essência do produto 

florestal apreendido nestes autos e apresente os documentos resultantes 

da fiscalização.Encaminhe cópia desta decisão à SEMA para 

conhecimento.Ciência ao Ministério Público.Cumpra, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 901995 Nr: 5948-04.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAR DE OLIVEIRA SILVA, MADEIREIRA 

CAXINGO COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS EIRELI, 

TRANSPORTADORA GOIANESE LTDA -EPP, PEREZ TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Garcia Nogueira - 

OAB:

 ISSO POSTO, DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA 
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CRIMINAL, o bem apreendido consistente no conjunto veicular TRA/C. 

TRATOR NÃO APLIC, MARCA/MODELO M. BENZ/AXOR 2544-S, ANO 

2008/2008, COR BRANCA, RENAVAM 00972899715, PLACA DPE 

7539/SP, CHASSI 9BM9584618B604716 e CAR/S. REBOQUE/CAR 

ABERTA, SR/RANDON SR CS TR, ano 1991/1991, cor branca, Renavam 

00405691890, placa CPI 9264, CHASSI 9ADP12430MS090543, em favor 

das proprietárias, respectivamente, PEREZ TRASNPORTES LTDA ME e 

LEONARDO MATEUS CAVALET, ou pessoas por elas autorizadas na 

forma da lei. Tendo em vista que não há provas de que o indiciado ISMAR 

DE OLIVEIRA SILVA, tenha agido com dolo, elemento subjetivo necessário 

para configuração do ilícito penal, acolho o parecer Ministerial à fl. 68-v, 

item “8” e determino a exclusão de ISMAR DE OLIVEIRA SILVA, do polo 

passivo deste feito, com as anotações e reti f icações 

necessárias.Notifique o Comando da Polícia Militar Ambiental local para que 

proceda o levantamento do volume do produto florestal apreendido nestes 

autos e apresente os documentos resultantes da fiscalização.Encaminhe 

cópia desta decisão à SEMA para conhecimento.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 896435 Nr: 4095-57.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA E INDUSTRIA PIMADEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23146/O

 ISSO POSTO, DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA 

CRIMINAL, o bem apreendido consistente no conjunto veicular TRA/C 

TRATOR/NENHUMA, MARCA/MODELO VOLVO/FH 420 6X2T, 

ANO/MODELO 2012/2012, COR BRANCA, PLACA OBI-9870, RENAVAM 

000492900582, CHASSI Nº 9BVAG10C7CE790199 e CAR/S. CARROC 

ABT, MARCA/MODELO REB/SCHIFFER SSC3E CA, ANO/MODELO 

2012/2012, COR CINZA, PLACA OBK-5939, RENAVAM 00496651889, 

CHASSI Nº 94U071330CS080403, em favor da empresa proprietária 

AGROPECUÁRIA E INDÚSTRIA PIMADEL LTDA, ou pessoa por ela 

autorizada na forma da lei. Encaminhe cópia desta decisão à SEMA para 

conhecimento.Ciência ao Ministério Público.Cumpra, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 902398 Nr: 6093-60.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON DE MELO FRANCO, J. C. GOLFETTO 

TRANSPORTE, SUELI VIEIRA LEONEL EIRELI, W A TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:16.069/E, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:9.866

 ISSO POSTO, DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA 

CRIMINAL, o bem apreendido consistente no conjunto veicular TRA/C. 

TRATOR/NÃO APLIC, MARCA/MODELO SCANIA/R 440 A6X4, 

ANO/MODELO 2012/2012, CHASSI Nº 9BSR6X400C3803857, PLACA 

NBS-0523, COR BRANCA, RENAVAM 463338154 E CRG/S. REBOQUE/C. 

ABERTA, MARCA/MODELO SR/RANDON SR CA, ANO/MODELO 

2012/2012, PLACA NBL-9494, COR PRETA, CHASSI Nº 

9ADG1353CCM353124, RENAVAM Nº 463344162, em favor da empresa 

proprietária J. C. GOLFETTO TRANSPORTE, ou pessoa por ela autorizada 

na forma da lei. Tendo em vista que não há provas de que o indiciado 

JAILSON DE MELO FRANCO, tenha agido com dolo, elemento subjetivo 

necessário para configuração do ilícito penal, acolho o parecer Ministerial 

à fl. 50-v, item “2” e determino a exclusão de JAILSON DE MELO FRANCO, 

do polo passivo deste feito, com as anotações e retificações 

necessárias.Notifique o Comando da Polícia Militar Ambiental e o INDEA 

local para que proceda o levantamento do volume e essência do produto 

florestal apreendido nestes autos e apresente os documentos resultantes 

da fiscalização.Encaminhe cópia desta decisão à SEMA para 

conhecimento.Ciência ao Ministério Público.Cumpra, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 902409 Nr: 6100-52.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVENIL GARCIA, MRV TRANSPORTES EIRELI, 

REAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI, WEDER DONIZETI CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:16.069/E, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:9.866

 ISSO POSTO, DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA 

CRIMINAL, o bem apreendido consistente no veículo CAR/CAMINHÃO 

/CAR. ABERTA, MARCA/MODELO FORD/CARGO 2429, ANO/MODELO 

2013/2013, PLACA FDC-9547, CHASSI Nº 9BFYEALE8DBS41757 E 

RENAVAM 0054448603, em favor da empresa proprietária JOVENIL 

GARCIA EPP, ou pessoa por ela autorizada na forma da lei. Tendo em vista 

que não há provas de que o indiciado WEDER DONIZETI CASTILHO, tenha 

agido com dolo, elemento subjetivo necessário para configuração do ilícito 

penal, acolho o parecer Ministerial à fl. 41-v, item “2” e determino a 

exclusão de WEDER DONIZETI CASTILHO, do polo passivo deste feito, 

com as anotações e retificações necessárias.Notifique o Comando da 

Polícia Militar Ambiental e o INDEA local para que proceda o levantamento 

do volume e essência do produto florestal apreendido nestes autos e 

apresente os documentos resultantes da fiscalização.Encaminhe cópia 

desta decisão à SEMA para conhecimento.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 902002 Nr: 5950-71.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

EIRELI- EPP, CURITIBA TRANSPORTES LTDA - ME, MARCELO FLAVIO 

HONORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866

 ISSO POSTO, DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA 

CRIMINAL, o bem apreendido consistente no veículo TRA/C. TRATOR, 

MARCA/MODELO IVECO/STRALIHD 450S38TN1, COR BRANCA, 

ANO/MODELO 2007/2007, CHASSI 93ZM2ARH078704630, PLACA 

HDI-9477 e CAR/S REBOQUE/C. FECHADA, MARCA/MODELO SR/FACCHINI 

SRF LO, ANO/MODELO 2008/2008, PLACA CUB-1629, CHASSI Nº 

94BF146388V021214 , em favor do proprietário MARCELO FLÁVIO 

HONÓRIO, ou pessoa por ela autorizada na forma da lei, devendo a 

restituição do caminhão e reboque ser acompanhada da Polícia Militar 

Ambiental. Notifique o Comando da Polícia Militar Ambiental local para que 

proceda o levantamento do volume do produto florestal apreendido nestes 

autos e apresente os documentos resultantes da fiscalização.Encaminhe 

cópia desta decisão à SEMA para conhecimento.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 902006 Nr: 5952-41.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIU DA COSTA ALCANTARA, SD 

INDUSTRIA DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23146

 ISSO POSTO, DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA 

CRIMINAL, o bem apreendido consistente no conjunto veicular TRA/C. 

TRATOR/ NENHUMA, MARCA/MODELO SCANIA R. 420 A4X2, ANO 

2009/2009, COR PRATA, PLACA NLN-8270, RENAVAM 00138231273, 

CHASSI Nº 9BSR4X20093646598 E CAR/S. REBOQUE/C. ABERTA, 

MARCA/MODELO SR/GUERRA AG GR, ANO/MODELO 2003/2004, COR 
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CINZA, PLACA ILN-0921, RENAVAM 00816294810, CHASSI Nº 

9AA07133G4C045134, em favor dos proprietários, respectivamente, 

DARIU DA COSTA ALCÂNTARA e R&R PASETTI COMERCIO E 

TRANSPORTE LTDA ME, ou pessoa por eles autorizada na forma da lei, 

devendo a restituição do caminhão e reboque ser acompanhada da Polícia 

Militar Ambiental. Notifique o Comando da Polícia Militar Ambiental local para 

que proceda o levantamento do volume do produto florestal apreendido 

nestes autos e apresente os documentos resultantes da 

fiscalização.Encaminhe cópia desta decisão à SEMA para 

conhecimento.Ciência ao Ministério Público.Cumpra, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 902313 Nr: 6074-54.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO SCAGLIONE, G H 

MARCONDES GRAUNKE, JEREMIAS FERREIRA MILITÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23146/O

 ISSO POSTO, DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA 

CRIMINAL, o bem apreendido consistente no veículo CAR/CAMINHÃO/ CAR 

ABERTA, MARCA/MODELO FORD/CARGO 2428 E, ANO/MODELO 

2009/2009, COR VERMELHA, PLACA EJZ-5359, CHASSI Nº 

9BFYCEJX49BB39139, RENAVAM 00163296642, em favor do proprietário 

CARLOS EDUARDO SCAGLIONE, ou pessoa por ele autorizada na forma 

da lei, devendo a restituição do caminhão e reboque ser acompanhada da 

Polícia Militar Ambiental. Tendo em vista que não há provas de que o 

indiciado JEREMIAS PEREIRA MILITÃO, tenha agido com dolo, elemento 

subjetivo necessário para configuração do ilícito penal, acolho o parecer 

Ministerial à fl. 35, item “8” e determino a exclusão de JEREMIAS PEREIRA 

MILITÃO, do polo passivo deste feito, com as anotações e retificações 

necessárias.Notifique o Comando da Polícia Militar Ambiental local para que 

proceda o levantamento do volume do produto florestal apreendido nestes 

autos e apresente os documentos resultantes da fiscalização.Encaminhe 

cópia desta decisão à SEMA para conhecimento.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 902392 Nr: 6090-08.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DOS SANTOS SILVA, JOSE DE 

JESUS SILVA, K M PEDROSO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23146/O

 ISSO POSTO, DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA 

CRIMINAL, o bem apreendido consistente no veículo 

CAR/CAMINHÃO/CARROC FEC, MARCA/MODELO IMP/SCANIA P93H 4X2 

250, ANO/MODELO 1995/1996, COR BRANCA, PLACA KPE-5082, 

RENAVAM 00654239100, CHASSI Nº 8A3PH4X2ZS2215632, em favor do 

proprietário JOSÉ DE JESUS SILVA, ou pessoa por ele autorizada na 

forma da lei, devendo a restituição do caminhão e reboque ser 

acompanhada da Polícia Militar Ambiental. Tendo em vista que não há 

provas de que o indiciado APARECIDO DOS SANTOS SILVA, tenha agido 

com dolo, elemento subjetivo necessário para configuração do ilícito penal, 

acolho o parecer Ministerial à fl. 40, item “8” e determino a exclusão de 

APARECIDO DOS SANTOS SILVA, do polo passivo deste feito, com as 

anotações e retificações necessárias.Notifique o Comando da Polícia 

Militar Ambiental local para que proceda o levantamento do volume do 

produto florestal apreendido nestes autos e apresente os documentos 

resultantes da fiscalização.Encaminhe cópia desta decisão à SEMA para 

conhecimento.Ciência ao Ministério Público.Cumpra, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 867646 Nr: 5825-40.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NERIS LIMEIRA, ALCIDES ANGELO 

DA SILVA TRANSPORTES - ME, OESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808/MT, PATRICIA RODRIGUES SOARES - OAB:23146, 

PATRICIA RODRIGUES SOARES - OAB:23146/O

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar a autora do fato ALCÍDES ANGELO DA SILVA TRANSPORTES 

ME, na pessoa de sua advogada Dra. PATRÍCIA RODRIGUES SOARES 

para comprovar nos autos o recolhimento da última parcela referente à 

composição civil pactuada nos autos, no prazo de 05 dias.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 314933 Nr: 17585-47.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. JEAN CARLOS ROVARIS, 

PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS,INFORMAR NOS AUTOS OS 

SEGUINTES DADOS: NOME, CPF E DATA DE NASCIMENTO DE TODOS OS 

SÓCIOS DO ESCRITÓRIO, PARA QUE SEJA EFETUADO A RESTITUIÇÃODE 

VALORES NOS AUTOS COD. 314934 E 314933.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 318731 Nr: 2154-36.2018.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: LAUZINHO GOMES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - 

OAB:15.532 -OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de pedido de Retificação de Assento de Nascimento proposta 

por Lauzinho Gomes Pinto, objetivando a retificação do nome e prenome 

paterno na certidão de nascimento, por expor o portador a situação de 

constrangimento.

 Juntou os documentos de fls. 05/12.

Às fls. 14/16 o Ministério Público opinou favoravelmente ao deferimento do 

pedido.

É o relatório.

Decido.

 Sabe-se que o nome civil da pessoa natural é direito essencial da pessoa, 

tendo imutabilidade relativa, sendo que os pedidos do Autor se encaixam 

no que leciona art. 56 da Lei 6.015/73:

 Art. 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, 

poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde 

que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que 

será publicada pela imprensa.

O prenome da pessoa pode ser modificado, desde que se trate de 

situação excepcional, admitida quando o nome expõe seu portador à 

situação ridícula ou vexatória, além de evidente erro de grafia.

A respeito, a Lei de Registros Públicos – Lei n. 6.015, de 31.12.1973 – 

estabelece no art. 57 que “A alteração posterior do nome, somente por 

exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será 

permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro”.

A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REGISTROS PÚBLICOS. 
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RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. (...). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

JUSTO MOTIVO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. ARTIGOS 

ANALISADOS: ARTS. 54; 56 E 57 DA LEI 6.015/73.

 1. (...). 2. (...). 3. A regra geral, no direito brasileiro, é a da imutabilidade ou 

definitividade do nome civil, mas são admitidas exceções. Nesse sentido, a 

Lei de Registros Públicos prevê, (i) no art. 56, a alteração do prenome, 

pelo interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, 

desde que não haja prejuízo aos apelidos de família e (ii) no art. 57, a 

alteração do nome, excepcional e motivadamente, mediante apreciação 

judicial, e após oitiva do MP. 4. (...). 5. O registro público é de extrema 

importância para as relações sociais. Aliás, o que motiva a existência de 

registros públicos é exatamente a necessidade de conferir aos terceiros a 

segurança jurídica quanto às relações neles refletidas. 6. (...). 7. (...). 8. 

(...). 9. Recurso especial desprovido. (STJ – Terceira Turma - REsp 

1412260/SP - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI - Julgado em 15/05/2014, DJe 

22/05/2014)

 Pretende o autor, portanto, a modificação do nome “Lauzinho” para 

LEONARDO, e a substituição do nome paterno “Pinto” por PEREIRA, e 

assim constar em sua certidão o nome LEONARDO GOMES PEREIRA.

No caso, embora não tenha sido relatada qualquer situação específica de 

constrangimento vivenciado pelo requerente, é de se presumir que a 

conotação pejorativa pode estar presente, quando exposto a brincadeiras 

de mau gosto, além de que a grafia certamente lhe causa desconforto por 

várias vezes ter sido escrito erroneamente, fazendo-o, por certo, 

sentir-se, subjetivamente, ridicularizado.

Ademais, consultados os órgãos de proteção creditícia e perante a Justiça 

Estadual e Federal, inexiste restrição quanto ao nome de Lauzinho Gomes 

Pinto, impondo-se a procedência do pedido.

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 109 da Lei nº 6.015/1973, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e determino ao Cartório de Registro 

Civil de Novo Progresso/PA retificar o registro de nascimento n° 1626, fl. 

214-v°, de Lauzinho Gomes Pinto, para que passe a constar seu nome 

como sendo LEONARDO GOMES PEREIRA, expedindo-se, após a lavratura 

do novo registro civil, a respectiva Certidão de Nascimento para o autor, 

de forma gratuita.

Nos termos no artigo 109, §5º, da Lei n° 6.015/73, OFICIE-SE ao Juiz 

Diretor do Foro da Comarca de Novo Progresso/PA para promover as 

providências pertinentes.

Publique-se e intimem-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013786-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDI MARA RONCONI NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIG BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276 (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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007012-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FRAGA (REQUERENTE)

PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA - ME (REQUERENTE)

JULIO DE SOUZA FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1007012-30.2017.8.11.0015; 

Certifico que a impugnação aos embargos apresentada no ID 14013235 é 

tempestiva. Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO o advogado do embargante para manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias. SINOP, 17 de agosto de 2018 Geni Rauber Pires 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 TELEFONE: (66) 

35203800

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007314-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BALLEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM DA MOTTA (RÉU)

LUZIA ALVINA DA SILVA MOTTA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007314-25.2018.8.11.0015. AUTOR: NELSON BALLEN 

RÉU: JOAQUIM DA MOTTA, LUZIA ALVINA DA SILVA MOTTA Vistos etc. 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 29 de outubro de 2018, às 

13:00 horas, a ser conduzida pelo Cejusc. Intimem-se as partes com pelo 

menos 20 dias de antecedência, intimando-as ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. As partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, e obviamente seus procuradores, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de agosto de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007314-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BALLEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM DA MOTTA (RÉU)

LUZIA ALVINA DA SILVA MOTTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007314-25.2018.8.11.0015. AUTOR: NELSON BALLEN 

RÉU: JOAQUIM DA MOTTA, LUZIA ALVINA DA SILVA MOTTA Vistos etc. 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 29 de outubro de 2018, às 

13:00 horas, a ser conduzida pelo Cejusc. Intimem-se as partes com pelo 

menos 20 dias de antecedência, intimando-as ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. As partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, e obviamente seus procuradores, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de agosto de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000560-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

CARRERO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1000560-67.2018.8.11.0015 

Certifico que os Embargos Monitórios apresentados no ID 14127729 são 

tempestivos. Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO o advogado da parte autora para manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias. SINOP, 17 de agosto de 2018 Geni Rauber Pires 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 TELEFONE: (66) 

35203800

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 250381 Nr: 18506-74.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMIRA PAES DE OLIVEIRA

 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:

 Intime-se o advogado do requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da correspondência devolvida - AR's às fls.94V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 121301 Nr: 476-64.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON TEODORO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI RELIQUIAS SANTOS GRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça às fls.148V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 170216 Nr: 5289-66.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO FREITAS LORENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JE FILHOS COMÉRCIO DE MADEIRAS E 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da correspondência devolvida - AR's às fls.100V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 262966 Nr: 5389-79.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IMPACTO LTDA, ERNANI 

PEDROTTI, ROSANGELA ELIZABETE LEAL PEDROTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 

- 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da correspondência devolvida - AR's às fls.61V/62V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 85237 Nr: 2678-19.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BERTUOL BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JUNIOR - 

OAB:MS/6.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Intime-se o advogado do requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da correspondência devolvida - AR's às fls.148V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 249823 Nr: 18202-75.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado do requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça às fls.70

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 128797 Nr: 8012-29.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS LEONARDO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 

BANSICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA QUE EM 5 DIAS APRESENTAR 

CONTA BANCÁRIA PARA A RESPECTIVA TRANSFERÊNCIA, EM 

CUMPRIMENTO A DECISÃO DO DIA 04/06/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 261500 Nr: 4580-89.2016.811.0015

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO CASARIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MS 15.890, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, equacionada a questão de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de mérito, alicerçado no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.Custas e despesas 

processuais já preparadas por conta da parte exequente, ficando 

eventual remanescência a cargo da parte executada, conforme disposto 

no acordo.Cada parte arcará com os honorários advocatícios dos seus 

advogados, a teor do pactuado no item n.º 10 do acordo ora 

homologado.Por fim, sem qualquer averbação judicial no órgão de trânsito 

respectivo, descabe ao Poder Judiciário eventual baixa da constrição. 
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Interposto recurso de apelação, independentemente de indevida 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, anote-se, baixe-se e 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 209659 Nr: 10714-06.2014.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARTINS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE SINOP

 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: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, a 

teor do art. 487, incisos I e II, do CPC, para reconhecer obrigação da parte 

requerida de exibir, como de fato já as exibiu, cópia do prontuário médico 

referente ao atendimento médico-hospitalar recebido pelo autor em 

decorrência de acidente automobilístico sofrido.Indefiro o benefício da 

Assistência Judiciária à parte demandada, nos termos dos arts. 98/102 do 

CPC, art. 5.°, caput, da Lei n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5.°, inciso 

LXXIV, da Constituição Federal.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.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.: 119557 Nr: 11834-60.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES CAMPOS, S. A. CAMPOS & CIA CIA 

LTDA- CAMPOS IMOBILIÁRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Por conseguinte, quitada a obrigação, impositiva a extinção da execução, 

pois exaurido o seu mérito. Desse modo, nos termos dos 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, julgo e declaro extinta a 

execução em pauta.Custas e despesas processuais já preparadas por 

conta da parte exequente, ficando eventual remanescência a cargo da 

parte executada, conforme disposto no acordo.Sem menção no acordo, 

cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus respectivos 

patronos, a teor do disposto no art. 90, § 2.º, do CPC.Determino o 

levantamento dos valores vinculados neste feito (p. 924/925), devendo a 

transferência de R$ 9.000,00 ser realizada na conta informada no item n.º 

2 do acordo, ora homologado e o remanescente naquela indicada no item 

n.º 4.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.Renunciado expressamente ao prazo recursal, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 209825 Nr: 10851-85.2014.811.0015

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA BARBOSA BENVINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA BARBOSA BENVINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANOR P. CORREA DE BARROS - 

OAB:15.504-MT, Jonas Edu Gruen - OAB:17876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 “Vistos etc. Em virtude da ausência da autora, com ares de abandono 

pela ausência do seu nobre patrono, que ainda por cima não se dignou a 

cumprir as diligências determinadas à p. 94, bem como o pleito de extinção 

acima consignado pela parte requerida, restou criada situação 

insuperável. Paralisia que indica abandono da causa, ainda por cima tendo 

sido anteriormente noticiado pelo próprio advogado da autora que ela teria 

falecido. Do que ficou determinado à p. 94 que ele disso fizesse prova. 

Não o fez. Logo, intente-se a intimação pessoal da autora para dar 

andamento ao feito em 05 dias, cientificada de que sua inércia significará 

extinção do processo sem julgamento de mérito. Se não for encontrada, 

nem evidenciado seu falecimento, determino que essa intimação seja feita 

por edital, com prazo de 20 dias. Se de fato for constatado seu 

falecimento, intimem-se seus herdeiros, se identificados, diligência a ser 

cumprida com afinco pelo oficial de justiça, para se habilitarem, também 

cientes de que o silêncio resultará na extinção do processo sem 

julgamento de mérito. Sai o presente intimado. Intimem-se. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 231172 Nr: 6340-10.2015.811.0015

 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: LISANDRO BOESING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR FERNEDA, CLEONICE DE 

ANDRADES, CLAUDIO DA SILVA, APARECIDO VAZ, ALFREDO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS ALEXANDRE STASIAK 

NERIS - OAB:16.935 M/T, SUELEN DOROTI DENICOLO - OAB:18.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - OAB:17599 - MT, LEONARDO DIAS 

FERREIRA - OAB:9073-B/MT

 CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada pela Defensoria Pública 

em favor do Requerido APARECIDO VAZ, é tempestiva, razão pela qual 

INTIMO a Parte Requerente a apresentar Impugnação à Contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 226497 Nr: 3625-92.2015.811.0015

 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: CLEONICE DE ANDRADES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON APARECIDO ESTAVARENGO, 

VALDENIR SINONETO ESTAVARENGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS ALEXANDRE STASIAK 

NERIS - OAB:16.935 M/T

 CERTIFICO que conforme autorizado pela legislação vigente, INTIMO as 

PARTES REQUERIDAS para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca dos documentos novos juntados pela Parte Requerente às fls. 

146/148.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 231171 Nr: 6339-25.2015.811.0015

 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: VALDENIR SIMONETO ESTAVARENGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR FERNEDA, CLEONICE DE 

ANDRADES, CLAUDIO DA SILVA, APARECIDO VAZ, ALFREDO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Alexandre Stasiak Neris 

- OAB:16935/MT, SUELEN DOROTI DENICOLO - OAB:18.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - OAB:17599 - MT, LEONARDO DIAS 

FERREIRA - OAB:9073-B/MT

 CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada pela Defensoria Pública 

em favor do Requerido APARECIDO VAZ, é tempestiva, razãopela qual 

INTIMO a Parte Requerente a apresentar Impugnação à Contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 212850 Nr: 13330-51.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEZIA DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, quitada a obrigação, 

impositiva a extinção da ação, pois exaurido o seu mérito. Desse modo, 

nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, julgo 

e declaro extinta a execução em pauta.Dispenso as partes de custas 

judiciais e despesas processuais remanescentes, inteligência do art. 90, § 

3.º, do CPC.Sem honorários advocatícios eis que não perfectibilizada a 

angularização processual com a citação.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, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 232596 Nr: 7202-78.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM SOARES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, IEDA MARA SOARES DA SILVA - OAB:18.131-MT, 

VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ação de execução de título extrajudicial intentada por Transterra 

Terraplanagem e Pavimentação Ltda. em face de William Soares da Rocha, 

ambos qualificados.

As partes noticiaram às p. 46/47 que se compuseram amigavelmente, o 

que foi homologado pela r. decisão de p. 48.

A posteriori, a exequente atravessou petição de p. 54, informando o 

cumprimento integral do acordo, requerendo consequentemente a extinção 

do feito com base no art. 924, inciso II, do CPC.

Relatados e examinados.

 Decido.

 Tendo em vista o relato da parte exequente quanto ao cumprimento da 

obrigação à p. 54, resta comprovado o adimplemento da parte executada, 

razão pela qual a extinção é a medida que se faz necessária.

Assim, quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois 

exaurido o seu mérito, pelo pagamento.

 Não há constrições ou restrições, nem liberações ou diligências outras a 

serem promovidas. Sem pendências.

Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do 

arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, incidentes à espécie 

por forças dos arts. 513 e 771 também do mesmo Codex.

Custas judiciais e despesas processuais pela parte exequente.

Honorários advocatícios conforme pactuado no acordo de p. 46/47

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 163762 Nr: 11682-41.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON RODRIGO GIACHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARA SOARES DA SILVA - 

OAB:18.131-MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, julgo extinta a execução, com resolução de mérito, 

reconhecida a renúncia, com esteio nos arts. 487, inciso III, letra “c”, 924, 

inciso IV, e 925, todos do CPC.Preclusas as vias recursais, anote-se, 

baixe-se e arquive-se.Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 163242 Nr: 11121-17.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIO MARCOS STRAGLIOTTO, EDEGAR 

LUIS CASPERS STRAGLIOTTO, SIMARA ZAINA FERREIRA STRAGLIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:7093A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, quitada a obrigação, 

impositiva a extinção da ação, pois exaurido o seu mérito. Desse modo, 

nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, julgo 

e declaro extinta a execução em pauta.Custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios serão suportadas pela parte 

executada nos termos disciplinados no acordo (p. 108).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, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 269609 Nr: 9542-58.2016.811.0015

 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: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO JONAS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Ação de busca e apreensão em que a parte requerente pleiteia a 

restrição de circulação do veículo alienado fiduciariamente em seu favor, 

via sistema Renajud (p. 46).

Conforme verificado, a referida restrição já foi deferida pela r. decisão de 

p. 33/34, e realizada conforme comprovante de inclusão de restrição 

veicular de p. 35. Razão pela qual indefiro o pedido.
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No mais, intime-se a parte requerente para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, em 05 

dias, sob pena de extinção da ação, por abandono.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Sinop – MT, 31 de julho de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 192351 Nr: 14020-17.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO QUIROGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO SUL 

DE MATO GROSSO LTDA - SICREDI SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, DANIEL DE FREITAS PICCININI - OAB:15664/MT, LILIANE ANDREA 

DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE 

PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719/MT

 Intimação dos advogados das partes acerca do retorno dos autos à 

Instância para no prazo legal, requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 180183 Nr: 987-57.2013.811.0015

 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: GABRIELLY DA SILVA SCHU, BRUNA DA SILVA SCHU, 

MIRO ANTONIO SCHU, ANA FAGUNDES SCHU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. G. MADEIRAS LTDA, N. Z. MADEIRAS 

LTDA, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT, PAULA MENDES DE FARIAS MELLO DE ARAÚJO 

- OAB:176.951-RJ

 “Vistos etc. Sem diligências requeridas pelas partes, nem pela 

litisdenunciada ou o órgão ministerial, declaro encerrada a instrução 

processual, com a remessa, por opção das partes, às alegações escritas 

no prazo de 10 dias a cada qual, sucessivamente, iniciando-se pela parte 

autora, seguindo-se a parte requerida, depois a litisdenunciada e enfim o 

pronunciamento do douto Promotor de Justiça. Com os memoriais ou 

decorridos os prazos, conclusos para sentença. Saem os presentes 

intimados. Intime-se. Cumpra-se”.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 114063 Nr: 6636-42.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON TEODORO CARVALHO, ELISABETE MARCIA 

GABAN CARVALHO, MAYRA GABAN CARVALHO, NARA GABAN 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS - SUBSIDIÁRIA TAM 

VIAGENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA ROSA - 

OAB:15.100/MT, DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA BARRACHI - 

OAB:21127/B, EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO 

MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924, SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO - 

OAB:19729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 

19023-A

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da petição de fl. 295, 

consignando-se que a inércia ensejará na presunção de pagamento 

integral do débito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos 

para prolação de sentença.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 123955 Nr: 3168-36.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAUÊ FURRIER ILDEFONSO, EDSON DE MATOS 

IDELFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIZE FÁTIMA PIGOSSO MOCELINI, 

VANESKA PAIVA TOTI SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAIAN CANELA SILVA BARROS - 

OAB:23147/O, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, 

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 Vistos em correição permanente.1. Recebo o pedido de fls. 374/378. 

Retifique-se o registro e a autuação(...)2.1. HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado pela parte 

exequente e a parte executada Ronize Fátima Pigosso Mocelini às fls. 

380/382.2.2. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da petição de 

fls. 389/392, consignando-se que a inércia ensejará na presunção de 

pagamento integral do débito.2.3. Quanto ao despacho proferido em 

13.04.2018, consigno que se trata de mero erro material, porquanto fora 

lançado equivocadamente junto ao Sistema Apolo, corroborando para tal 

circunstância a ausência de despacho físico e não intimação das partes 

via DJ-e.3. (...) intime-se a executada Vaneska Paiva Toti Santos – a. pelo 

Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, caso 

tenha procurador constituído nos autos(...) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito, em conformidade com o art. 

523, “caput”, do CPC.3.2. Se a executada não efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos demonstrativo de débito 

discriminado e atualizado, em conformidade com o art. 524 do CPC (...), 

sob pena de não expedição de mandado de penhora e avaliação, em 

conformidade com o art. 523, § 1º, do CPC.3.3. Após a juntada aos autos 

do demonstrativo de débito discriminado e atualizado, expeça-se mandado 

de penhora e avaliação (...)3.4. Com a juntada do mandado de penhora e 

avaliação, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste nos autos, sob pena de arquivamento.4. Decorrido os 

prazos acima, voltem-me conclusos.5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 129556 Nr: 8771-90.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONICONTRO & BONICONTRO LTDA, AGNEU 

BONICONTRO, NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:MT / 4720 - B

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 
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intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 116754 Nr: 9108-16.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEW AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELI FUNK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 125991 Nr: 5205-36.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVAIR THOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA 

- OAB:21501/O, LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - 

OAB:17.798/ - MT, THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - 

OAB:23.316-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da petição de fl. 281, 

consignando-se que a inércia ensejará na presunção de pagamento 

integral do débito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos 

para prolação de sentença.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 191448 Nr: 13070-08.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO MAXIMO DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO LOPES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA REGINA BATISTA DA 

SILVA - OAB:MT - 20.619/O

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 121404 Nr: 578-86.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNY DONIZETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HICHAM SAID ABBAS - 

OAB:297240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 247748 Nr: 16964-21.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.D. VEST CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA SUZAN FONSECA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO FONSECA DA ROCHA - 

OAB:80017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias efetue o depósito da diligência do 

oficial de justiça sendo que a referida GUIA encontra-se disponível no site 

do TJ/MT; após enviar comprovante para posterior expedição de mandado 

de apreensão, avaliação e remoção conforme determinado às fls. 61.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 153734 Nr: 1777-12.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONICONTRO & BONICONTRO LTDA, NORMA SUELI 

DAS NEVES NORTE BONICONTRO, AGNEU BONICONTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA 

- OAB:OAB/MT 8718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521 - MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-MT, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 (...)2.6. Diante do exposto, defiro o pedido formulado no item “2” da 

petição de fls. 365/368 e, por conseguinte, REVOGO a concessão da 

assistência judiciária gratuita anteriormente deferida aos autores. 

Destarte, determino o recolhimento das custas processuais e da taxa 

judiciária no presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

inscrição em dívida ativa (art. 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil).3. Sem prejuízo das determinações acima, passo a análise 

dos pedidos formulados às fls. 416/417, no tocante ao arresto 

cautelar.3.1. (...) Destarte, não vislumbrando nos autos a presença de um 

dos requisitos necessários ao deferimento da medida antecipatória, 

INDEFIRO a medida cautelar de arresto.3.8. No mais, o art. 805 do Código 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 426 de 559



de Processo Civil exige que o magistrado opte pela medida menos gravosa 

ao executado e, até o momento, não foram promovidas quaisquer outras 

medidas de constrição patrimonial.4. Dando prosseguimento ao feito, 

recebo o pedido de fls. 365/368. Retifique-se o registro e a autuação para 

que passe a constar Cumprimento da Sentença que Reconheça a 

Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa, em conformidade com 

o Capítulo III, do Título II, do Livro I, da Parte Especial, do Código de 

Processo Civil.4.1. Intime-se a parte executada – a. pelo Diário de Justiça, 

na pessoa de seu advogado constituído nos autos, caso tenha procurador 

constituído nos autos; b. por carta com aviso de recebimento, caso seja 

representado(a,s) pela Defensoria Pública ou caso não tenha procurador 

constituído nos autos; c. por edital, caso tenha sido citado(a,s) por edital 

na fase de conhecimento e tenha sido revel na fase de conhecimento – 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, em 

conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil.(...)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 122884 Nr: 2050-25.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE MARIA DE OLIVEIRA, INGOMAR 

ILSON MATTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2050-25.2010.811.0015

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE RÉ: Sirlene Maria de Oliveira e Ingomar Ilson Matte

CITANDO(A, S): Sirlene Maria de Oliveira, brasileira, união estável, 

agricultora, portadora do RG nº 1047402-1 SSP/MT, CPF nº 

780.312.061-04 e Ingomar Ilson Matte, brasileiro, solteiro, agricultor, RG nº 

3882309-4 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 615.828.329-00

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/02/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 407.569,14

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: BANCO DO BRASIL S/A ajuizou a ação de 

Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente autuada sob o 

número 2050-25.2010.811.0015 em face de SIRLENE MARIA DE OLIVEIRA, 

Brasileira, Convivente, Agricultora, portadora do RG 1047402-1 SSP/MT e 

inscrita no CPF sob o número 780.312.061-04, e de INGOMAR ILSON 

MATTE, Brasileiro, Convivente, Agricultor, portador do RG 3882309-4 

SSP/PR, inscrito no CPF sob o número 615.828.329-00, ambos domiciliados 

na Rua Laranjeiras, nº 638, Jardim Celeste, Sinop - MT, para satisfação do 

crédito de R$ 407.569,14 (quatrocentos e sete mil, quinhentos e sessenta 

e nove reais e quatorze centavos) proveniente da Cédula Rural 

Pignoratícia nº 20/00693-4. Assim, requereu a expedição do mandado de 

citação dos executados para satisfação do crédito supramencionado, ou, 

caso não efetuem o pagamento, a expedição do mandado de penhora das 

garantias vinculadas ao Título Executivo.

DESPACHO: Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 150) que 

determinou a inclusão deste processo no plano de trabalho para análise e 

julgamento após o período correicional. Dando prosseguimento, em 

17.3.2017 (f. 89) foi determinado o arresto de um imóvel rural (fazenda), 

registrado sob a matrícula nº 10.089 do CRI da comarca de Colíder/MT, 

bem como a citação dos executados no endereço obtido via sistema 

“SIEL”. Em 03.02.2017 (fls. 145), a exequente pugnou pela indicação de 

um perito da comarca, “requerendo que o mesmo estude o caso e 

apresente uma previsão de honorários periciais”. É a síntese necessária. 

Decido. Compulsando os autos, constata-se que, a citação dos 

executados, via postal, nos endereços obtidos no sistema “SIEL”, restou 

infrutífera, pois as correspondências foram devolvidas pela EBCT, 

assinalada a alínea “mudou-se” [sic, fls. 104v e 105v]. Diante do exposto, 

considerando que os executados ainda não foram citados, pois não foram 

encontrados no endereço informado, determino seja efetuada a busca do 

atual endereço dos devedores junto aos bancos de dados dos demais 

sistemas informatizados à disposição do juízo. Frustrada a tentativa de 

citação pessoal, citem-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Caso os 

executados, devidamente citados por edital, não apresentem resposta, 

desde já, com fundamento no art. 72, II, do CPC, nomeio-lhes curador 

especial, um dos defensores públicos atuantes nesta comarca, que 

deverá ser intimado para seu mister, observando-se o disposto no art. 5º 

da LCE nº 146/2003. Não obstante, consta, ainda, que não foi realizado o 

arresto do imóvel rural (fazenda), descrito na matrícula nº 10.089, do CRI 

da comarca de Colíder/MT, porquanto não foi localizado, e, “para localizar 

o imóvel objeto do arresto é necessária uma perícia técnica, que é 

onerosa, é só pode ser realizada por um profissional competente” [sic], 

conforme certificado pelo oficial de justiça em 21.9.2015 (f. 118). Assim, 

em atendimento ao pedido formulado pela exequente em 03.02.2017 (fls. 

145/149), à luz dos arts. 464 e seguintes, do CPC, determino a avaliação e 

vistoria do imóvel rural (fazenda) registrado na matrícula nº 10.089 do CRI 

da comarca de Colíder/MT, para localização, delimitação e avaliação da 

referida fazenda. Para tanto, considerando tratar-se de imóvel rural, 

havendo a necessidade, inclusive, de conhecimentos especializados para 

avaliação do imóvel, situado na comarca de fácil comunicação e na mesma 

região metropolitana, com fundamento nos arts. 464 e seguintes c.c. 782, 

§ 1º c.c. 870, parágrafo único, todos do CPC, nomeio avaliador o 

engenheiro civil João Gueller, com endereço na Avenida dos Tarumãs, 

1873, sala 5, Jardim Paraíso, em Sinop/MT, CEP. 78.556-102, devendo ele, 

em 05 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários (CPC, 465, § 2º), 

os quais deverão ser depositados pela exequente (CPC, 82, § 1º). O laudo 

de vistoria e avaliação deverá ser apresentado em 15 (quinze) dias, após 

a comunicação ao perito, do depósito judicial dos honorários periciais. Com 

a apresentação do laudo pericial, delibero ouvir as partes, em 05 (cinco) 

dias, inclusive acerca do disposto no artigo 874, I, do CPC. Após, 

cumpra-se integralmente a decisão proferida em 02.3.2010 (f. 52), 

sobretudo quanto ao arresto do imóvel rural (fazenda) registrado na 

matrícula nº 10.089 do CRI da comarca de Colíder/MT. Por fim, 

promovam-se às devidas retificações dos advogados da exequente junto 

ao sistema informatizado “Apolo” e na capa dos autos, conforme 

procuração apresentada em 27.12.2016 (fls. 138/139).

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 316606 Nr: 642-18.2018.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LDTA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA GUIMARÃES MARIANO WIDAL, 

SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FREITAS 

FERNANDES - OAB:19171, HELDER GUIMARÃES MARIANO - 

OAB:18941, LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21917

 7. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.8. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios ao patrono da requerida, os quais, 

em observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa.9. Proceda-se à vinculação dos 

valores depositados neste feito aos processo sob código 39776.10. P. R. 

I. C. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 39776 Nr: 3278-45.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVP - FACTORING FOMENTO MERCANTIL 
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LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171 MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941, LUANA 

AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/MT, RUBENS VALIM FRANCO - OAB:6056-B

 2.5. Ante o exposto, considerando a quitação integral da obrigação, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.3. Eventuais custas 

remanescentes, pela parte executada. Sem honorários advocatícios, uma 

vez que já incluso no montante depositado.4. Expeça-se ofício ao Cartório 

do 2º Ofício desta Comarca para cancelamento do protesto em nome da 

parte executada referente ao presente feito (NCPC, art. 517, § 4º).5. 

Proceda-se à vinculação dos valores depositados nos autos sob código 

316606 ao presente feito.5.1. Consigno o prazo de 05 (cinco) dias, para 

que a parte exequente informe os dados bancários para levantamento dos 

valores.6. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, com a vinculação dos 

valores, expeça alvará(s) para levantamento.7. Após as providências 

necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 152124 Nr: 414-87.2011.811.0015

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONATO APÔLONIO DA SILVA, JOAO BRUNO 

BORGES, ELIETE DA SILVA BRUNO, SEBASTIAO APOLONIO DA SILVA, 

IDALINA DE SIQUEIRA SILVA, TANIA APOLONIO MARQUES, JOSE 

ANTONIO MARQUES, DULCELINO APOLONIO DA SILVA, DURCELINA 

GONÇALVES DA SILVA, JANETE ISABEL DA SILVA, BENTA APARECIDA 

DA SILVA, ARLENE APOLONIO BORGES, JOSIAS BRUNO BORGES, 

ANTONIA APOLONIO DA SILVA PILHER, CLAUDIA APOLONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL TOMELIN, NORMA MARIA TOMELIN, 

CENI ANTONIO FERRONATO, TEREZINHA MILANI FERRONATO, ALCINO 

ONO DE MORAIS, MADENORTE, NILSON SCHEMMER KEMPF, ILMA KEMPF, 

CELSO LUIZ KEMPF, ERNESTO LUBKE, FÁTIMA MOGGI, DULCE KEMPF, 

AGROPECUARIA SCHMIDT ou AGROPECUÁRIA RIACHO DOCE, EBENEZER 

- CENTRO DE RECUPERAÇÃO, CAMIFRA AGRO INDUSTRIAL LTDA, JOSE 

IZAURI DE MACEDO, OSVALDO NECHI, ALTINO ONO MORAES, REGINA 

CELIA SIMÕES DE MORAES, OSMAR NECHI, MIRDI NECHI, DEBORAH 

JESUS GONÇALVES CARDNES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MORAES PIMPINATI - 

OAB:6623-B, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - OAB:TO/3.375, 

FERNANDO FERONATTO - OAB:8916/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - 

OAB:7483-B/MT, JOSE IZAURI DE MACEDO - OAB:MS-2.388, KAMILLA 

PAVAN BALEN - OAB:21.441-A/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - 

OAB:MT/12.222, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A, MARCOS LEVI 

BERVIG - OAB:6312-A/MT, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004/MT, 

PAULO MORELI - OAB:13052/PR, SONIA MARIA ALVES SANTOS - 

OAB:MT/3.524 - B, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - OAB:MT/13.697

 2.8. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, por não haver 

qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material passível de 

ser sanado na sentença de fl.1.663, por conseguinte, mantenho 

irretocável, a sentença proferida nos autos.3. Decorrido o prazo recursal, 

cumpra-se na íntegra a sentença de fl. 1.663.4. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 151551 Nr: 12620-70.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRESOTTO & ROSSANI PRESOTTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA MARIA CARNEIRO 

BUSTAMANTE SANTANA - OAB:7156-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de desentranhamento de documentos de fls. 21/28, 

mediante substituição por fotocópia.

2. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, não havendo outros 

requerimentos, retornem-se os autos ao arquivo, observadas as 

formalidades legais.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 155108 Nr: 2654-49.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEMONTI MADEIRAS LTDA. ME, ROQUE 

ANTONIO REMONTI, JOCENI POLICIANO PRADO REMONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a homologação da desistência do Recurso Especial n. 

31784/2018 (fl. 146), transitou em julgado o Acórdão que não proveu o 

Recurso de Apelação (fl. 124) e, consequentemente, a sentença que 

julgou extinto o presente feito (fl. 101).

2. Logo, considerando a ocorrência da preclusão “pro judicato” (NCPC, 

arts. 223 e 507), tendo a função jurisdicional se esgotado com a prolação 

da sentença e do acórdão, determino o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 210215 Nr: 11166-16.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DA COSTA GOETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 180 (cento 

e oitenta) dias, nos termos do artigo 922 do NCPC.

1.1. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, por meio de suas 

advogadas, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, consignando 

que a inércia ensejará extinção do processo pelo pagamento (NCPC, art. 

924, II).

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 203107 Nr: 5458-82.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO ENRICO BELLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI DE LOURDES GODOY DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo em vista o lapso temporal decorrido desde o protocolo da petição 

de fl. 70, defiro o pedido de SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 120 

(cento e vinte) dias.

1.1. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção do feito, sem resolução do mérito.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 111547 Nr: 3911-80.2009.811.0015
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. P. M. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:0AB/MT.3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a quitação integral da obrigação informada à fl. 177/177v, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Tabaporã/MT para baixa de eventual penhora referente ao presente feito.

3. Condeno a parte executado ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais remanescentes, bem como honorários 

advocatícios, os quais fixo no importe 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

4. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172072 Nr: 7179-40.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISE SIMONE DINARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo em vista a constrição de valor irrisório (fl. 68), procedo ao 

desbloqueio via Bacenjud.

2. Considerando que não foram esgotados todos os meios de citação da 

parte executada, bem como que foi efetuada a restrição de um veículo via 

Renajud (fl. 69), indefiro o pedido de suspensão do feito.

3. Por conseguinte, determino o cumprimento integral da decisão de fl. 

66/66v no tocante à citação.

4. Sem prejuízo da determinação acima, intime-se a parte exequente, por 

meio de seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

baixa da restrição e extinção do feito, sem resolução de mérito: regularizar 

sua representação processual, vez que o subscritor não possui 

procuração/substabelecimento outorgado em seu favor nestes autos, bem 

como indicar o endereço para localização do veículo para fins de 

formalização do arresto executivo.

5. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 252629 Nr: 19664-67.2015.811.0015

 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: HENRIQUETA MARIA DE SOUZA - ESPÓLIO, JANDIRA 

MARIA DE SOUZA, JUSSARA MARIA MIRANDA BERGO, MARIA 

APARECIDA MIRANDA DE SOUZA, GERALDA MIRANDA RODRIGUES, 

ERINALDO MIRANDA DE SOUZA, ERIVALDO SOUZA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SEVIGNANI - 

OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos em correição permanente.

 1. Intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, bem como por 

carta com aviso de recebimento, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte ré, por meio de seus procuradores, para que se 

manifestem nos autos, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de extinção do feito e, na sequência, conclusos.

 2. Caso a parte não seja localizada, desde já determino sua intimação por 

edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 194269 Nr: 16028-64.2013.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETÍFICA DE MOTORES CENTRO OESTE LTDA 

EPP (RETIFICA CENTRO OESTE), MARK CÉLIO SOUZA SANTOS, 

DORVALINO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ - OAB:16988, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:OAB/MT 18067, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eloise Alves Pereira - 

OAB:20.461/MT, REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - OAB:235.135-SP

 Vistos em correição permanente.

 1. Intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, bem como por 

carta com aviso de recebimento, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção, sem 

resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte ré, por meio de seus procuradores, para que se 

manifestem nos autos, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de extinção do feito e, na sequência, conclusos.

 2. Caso a parte não seja localizada, desde já determino sua intimação por 

edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 269283 Nr: 9327-82.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAMA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON GILARDE DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7440, EDIVANE TEIXEIRA DÁRIO - 

OAB:18423/MT, MARCO AURELIO PIACENTINI - OAB:7170-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS

 Vistos em correição permanente.

1. Em que pese a certidão de fl. 222, compete ao juiz a alteração do valor 

da causa (NCPC, arts. 292, § 3º e 293).

2. Logo, inexistindo determinação judicial alterando o valor atribuído à 

causa, não há falar-se em sua modificação após a prolação da sentença.

3. Outrossim, no que se refere a manifestação de fl. 221, em especial o 

item “5”, verifica-se a ocorrência da preclusão “pro judicato” (NCPC, arts. 

223, 278 e 507), tendo a função jurisdicional se esgotado com a prolação 

da sentença.

4. De fato, não concordando a parte com a sentença proferida nos autos, 

cabe a ela interpor o recurso adequado com o fim de reformar o 

“decisum”.

5. Assim, determino a retificação da D.R.A. junto ao Sistema Apolo para 

inclusão do valor atribuído à causa (fl. 25).

6. Determino, ainda, que após a remessa dos autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, constatada eventual pendência no 

recolhimento de custas e/ou taxa judiciária, sejam elas calculadas de 

acordo com o valor atribuído à causa, salvo determinação judicial em 

contrário.

7. No mais, cumpra-se na íntegra a sentença proferida à fl. 215.

8. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265971 Nr: 7066-47.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MARTINS DE PAIVA, LAURA MARGARIDA 

SÁ BARROS DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DOS REIS, MARCIA 

DOMINGUES FERREIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:15467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA MARY DUTRA BELINI - 

OAB:OAB/MT 19.060

 Vistos em correição permanente.

1. Indefiro, por ora, o pedido formulado à fls. 141/142, segundo parágrafo, 

tendo em vista que a certidão a que se refere o art. 828 do Código de 

Processo Civil permite tão somente a averbação da existência da ação de 

execução, à medida que o art. 799, inciso I, do aludido diploma legal, exige 

a intimação do credor hipotecário quando houver a formalização da 

penhora, o que não é o caso dos autos.

2. Dando prosseguimento ao feito, proceda-se a expedição do mandado 

de citação dos executados, nos moldes do art. 829 do Código de 

Processo Penal, conforme determinado na decisão de fls. 127/128.

 2.1. Atente-se a Sra. Gestora que o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça já encontra-se nos autos (fls. 135/140).

3. Com a juntada aos autos do mandado, intime-se a parte exequente, por 

meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 288295 Nr: 1275-63.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS DOS REIS, MARCIA DOMINGUES 

FERREIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MARTINS DE PAIVA, LAURA 

MARGARIDA SÁ BARROS DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA MARY DUTRA BELINI - 

OAB:OAB/MT 19.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:15467/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte embargante, por meio de sua advogada, para que, 

querendo, se manifeste acerca da petição de fls. 86/99, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão.

2. Concomitantemente, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

3. Decorrido os prazos, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

 4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187649 Nr: 8907-82.2013.811.0015

 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): R. B. S. DA SILVA - ME, RENERS 

BASSALOBRE SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. A citação por edital somente é admitida nas hipóteses estabelecidas no 

art. 256 do Código de Processo Civil. Deste modo, é inviável o seu 

deferimento antes de esgotadas as possibilidades de citação pessoal da 

parte requerida.

2. “In casu”, verifica-se que as cartas de citação de fls. 120 e 121 não 

foram entregues no endereço indicado pelo motivo “não procurado”. Além 

disso, percebe-se que a requerente não se providenciou o recolhimento 

da diligência necessária para tentativa de citação do requerido através da 

carta precatória de fls. 137/139.

3. Assim, visando evitar eventual nulidade processual, indefiro o pedido de 

citação por edital formulado às fls. 146, e determino a intimação da 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção sem resolução de mérito.

 4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 183811 Nr: 4852-88.2013.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO ANTONIO FAVARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intime-se a parte para que 

requeira o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 103131 Nr: 10204-03.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 165871 Nr: 676-03.2012.811.0015

 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: DIEGO LUIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA VEÍCULOS FIAT LTDA., FIAT DO 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - OAB:14725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 223677 Nr: 1866-93.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA EIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Vistos em correição permanente.

1. Ante o recurso de apelação e contrarrazões apresentados, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

devidas anotações.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 305508 Nr: 11894-52.2017.811.0015

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MORELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM. JUIZ - DR. MARIO AUGUSTO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Ante a certidão de fls. 89, arquivem-se autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 89470 Nr: 6831-95.2007.811.0015

 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 ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DOS SANTOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171.045 - SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Ante a certidão de fls. 106, intime-se a requerente, pessoalmente e por 

seu advogado, a dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 211513 Nr: 12155-22.2014.811.0015

 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: IVANILDA SANTANA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. H. F. EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Certifique-se sobre o decurso de prazo para manifestação da parte 

requerida em relação à determinação de fls. 85.

2. Na sequência, voltem os autos conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 270936 Nr: 10397-37.2016.811.0015

 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: APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO H. BRANDÃO - 

OAB:MT/19.221, FLAVIO BUENO PEDROZA - OAB:MT - 21.797/O, 

KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - OAB:15.532 -OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 12.409-A, LUZIA ANGELICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Às fls. 204/206, foi informado o falecimento da autora, tendo o viúvo 

Izaque José dos Santos, postulado pela sua habilitação nos autos.

2. Foi determinado às fls. 207, que o referido viúvo prestasse informações 

acerca da existência de inventários ou indicasse a qualificação de todos 

os herdeiros da falecida. Sendo tal determinação cumprida às fls. 208/211.

3. Regularmente intimado, o requerido se manifestou, às fls. 215, sobre a 

petição e documentos de fls. 208/211.

Decido:

4. Ante a informação constante às fls. 204, comprovada às fls. 205, 

determino a suspensão do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos 

do artigo 313, inciso II, do CPC, a fim de que sejam intimados os herdeiros 

indicados às fls. 208, bem como Izaque José dos Santos (viúvo) para, 

querendo, no prazo supra, manifestem se possuem interesse na 

sucessão processual e promovam a respectiva habilitação do processo, 

sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

 5. Decorrido o prazo supracitado, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos.

6. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 270526 Nr: 10111-59.2016.811.0015

 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: DAYANE SANTOS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT - 8506-

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a requerente, PESSOALMENTE e por seu advogado, a dar 

andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 89240 Nr: 6589-39.2007.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MÁRCIO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123-MT, ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - OAB:61067/SP, JOSÉ 

ANTONIO MOREIRA - OAB:62724-SP, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 6865-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intime-se a parte para que 

requeira o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 157413 Nr: 4545-08.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DOUGLAS KARSBURG, INCOBEMA - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OSVALDO LEITE 

PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273644 Nr: 12085-34.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO LAZARO CARDIM, LENIL DE FATIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DE TAL, CRISTINA DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:MT-16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Ante o exposto, considerando que a parte requerente não providenciou 

o recolhimento das custas processuais, com supedâneo no artigo 485, 

inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC, bem ainda no 

parágrafo único do artigo 48 da Resolução 03/2018 do TJMT, indefiro a 

petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

determinando o cancelamento da distribuição.10. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273644 Nr: 12085-34.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO LAZARO CARDIM, LENIL DE FATIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DE TAL, CRISTINA DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:MT-16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cancelamento distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224697 Nr: 2570-09.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CLEBER BENETTI, REGINA MARIA 

VIEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO JACYNTHO DE 

ARAUJO - OAB:235.135-SP

 Vistos em correição permanente.

1. Previamente a análise do pedido de perícia contábil de fls. 105, 

determino a intimação da embargante, por meio de seu advogado, para, 

querendo, se manifestar acerca do parecer técnico contábil de fls. 

106/116, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 256743 Nr: 1806-86.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR JANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Ante a certidão de fls. 41, intime-se a requerente, pessoalmente e por 

seu advogado, a dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 166798 Nr: 1623-57.2012.811.0015

 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): DINALDO CAPILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Ante os recursos de apelação e contrarrazões apresentados, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as devidas anotações.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 199234 Nr: 2001-42.2014.811.0015

 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: BENEDITA ROSANGELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTUAL CONSTRUTORA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.1. Previamente a análise do pedido de 

citação por edital de fls. 52, determino a busca de endereço da requerida 

PONTUAL CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº 09001183/0001-34, através 

dos Sistemas INFOJUD e BACENJUD, uma vez que a citação editalícia 

somente é admitida nas hipóteses estabelecidas no art. 256 do CPC. Deste 

modo, é inviável o seu deferimento antes de esgotadas todas as 

possibilidades de obter a localização do endereço do requerido.2. 

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, designe-se audiência 

de tentativa de conciliação, (...). Deverá constar no mandado que, o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).2.2. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC).3. Restando infrutífera a diligência do item 02, fica 

dispensada a realização de audiência de conciliação, devendo a parte 

requerida ser citada, por edital, para querendo, apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma estabelecida pelo inciso 

IV, do artigo 231 do CPC.4. Decorrido o prazo de resposta e não havendo 

apresentação de contestação, fica desde já nomeado como curador 

especial (art. 72, II, do CPC), o Defensor Público desta Comarca, que 

deverá obter vista dos autos para se manifestar, no prazo legal.5. 

Apresentada a defesa, intime-se a parte autora para que se manifeste nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias.6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 222938 Nr: 1394-92.2015.811.0015

 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: LIBERTY SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO TENORIO, MARCIO ANDREI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO VERDOLIN DE 

CARVALHO - OAB:OAB/PR 28.857, LEONARDO PERIM DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 20.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de material de imprensa afim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se no prazo legal, quanto ao teor da certidão de 

fls. 120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163498 Nr: 11408-77.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA, 

MILTON HEITOR DOS SANTOS, LUCIMARA CASAGRANDE BRUNETTO, 

ADEMIR ANTONIO BRUNETTO, LORENI BATISTELLA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de material de imprensa afim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se no prazo legal, quanto ao teor da certidão de 

fls. 198

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 184353 Nr: 5428-81.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fls. 88.

2. Expeça-se novo mandado de busca e apreensão, devendo ser 

cumprido nos mesmos moldes da decisão de fls. 23.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 221138 Nr: 368-59.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILO OSCAR SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 207.32-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 Vistos em correição permanente,

1. Ante a certidão de fls. 175, intime-se a requerente, pessoalmente e por 

seu advogado, a dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 160987 Nr: 8467-57.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA AGRÍCOLA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRÍCOLA MATOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A, 

VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158042 Nr: 5202-47.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA LONDRINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRANTE CHIARELLO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - 

OAB:OAB/MT 10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Ante o recurso de apelação e contrarrazões apresentados, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

devidas anotações.

2. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003088-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO (ADVOGADO(A))

SOLIMAR CORREIA DA SILVA LEMES (REQUERENTE)

WILIAN DA SILVA LEMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003088-11.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

REMANESCENTE REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

- DPVAT ajuizada por Willian da Silva Ramos em face de Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, ambas qualificadas nos autos. 

Alega, em síntese, que foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sequela permanente do membro, com limitação funcional do 

quadril. Afirma que através do processo administrativo recebeu 

indenização no valor de R$ 4.218,75 (quatro mil e duzentos e dezoito reais 

e setenta e cinco centavos). Discorre que o valor recebido 

administrativamente é inferior ao que entende fazer jus. Por tais motivos 

requer a condenação da Requerida ao pagamento da complementação do 

seguro obrigatório referente à sua invalidez permanente. 1.1. A inicial veio 

acompanhada de documentos. 1.2. Em decisão constante no ID. 2825812 

foi indeferida a gratuidade da justiça e determinado o recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária. 1.3. No ID. 9385749 foi certificado o 

decurso do prazo sem manifestação da parte autora. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. 2. Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi 
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devidamente intimada, por meio de seu advogado constituído, a proceder 

ao recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, no entanto, não 

o fez. 2.1. Nesse contexto, o artigo 290 do Código de Processo Civil, 

dispõe que: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” 2.2. Destarte, o 

cancelamento da distribuição do presente processo é providência que se 

impõe. A respeito da questão, a jurisprudência é a seguinte: Ação de 

cobrança - Seguro obrigatório - DPVAT - Indeferimento da inicial, diante do 

não recolhimento das custas processuais - Preclusão a respeito da 

discussão acerca da concessão da justiça gratuita - Recurso não provido, 

com determinação de cancelamento da distribuição do processo. (TJ-SP 

10071662820168260189 SP 1007166-28.2016.8.26.0189, Relator: Silvia 

Rocha, Data de Julgamento: 28/02/2018, 29ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/02/2018). 2.3. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, determinando o cancelamento da distribuição, nos 

termos do artigo 290, do Código de Processo Civil. 3. Deixo de condenar 

em custas e honorários de sucumbência, pois não houve o recebimento 

da inicial. 4. P.R.I.C. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Sinop/MT, 10 de agosto de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003323-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO CARLOS COMIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003323-12.2016.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 10255991). 2. Ante o 

exposto, considerando a quitação integral da obrigação, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil . 3. Eventuais custas remanescentes, 

pela parte executada. Honorários advocatícios nos termos do acordo. 4. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 17 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003994-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APOLONIA DELAVY DE FREITAS (EXECUTADO)

JULIANO DELAVY (EXECUTADO)

BUTIKIM SORVETES E CHAS LTDA - ME (EXECUTADO)

JEAN MICHEL SCHNEIDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003994-98.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Considerando a quitação integral da obrigação, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil . 2. Deixo de determinar 

a baixa de eventual penhora/restrição, em razão da ausência de restrição 

efetivada por este juízo. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte 

executada. Honorários advocatícios nos termos do acordo. 4. P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 17 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000203-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000203-24.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 4887725). 

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. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais (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, 17 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002353-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CRISTINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002353-75.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Considerando que não houve a triangulação 

processual, recebo o pedido contido no ID. 10983159 como desistência e, 

por conseguinte, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 10983159). 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, 17 

de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005097-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANI GOMES GIMENES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005097-43.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Considerando a composição amigável entre as 

partes, com fulcro no artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado na audiência de conciliação/mediação (ID. 10601065). 2. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. 3. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos 

do artigo 90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios nos termos do acordo. 

4. P.R.I.C. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 13 de agosto de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004097-08.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI CORREIA SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004097-08.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A em face de 

VALDINEI CORREIA SIQUEIRA, alegando, em síntese, que em 30.09.2016, 

foi emitida cédula de crédito bancário nº 0100644056, no valor de R$ 

19.000,00 (dezenove mil reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) 

prestações mensais e sucessivas de R$ 722,34 (setecentos e vinte e dois 

reais e trinta e quatro centavos), tendo por objeto o financiamento do 

veículo Fiat/Strada CE Flex Fire 1.4 8V 2GP, ano/modelo 2008/2008, de cor 

preta, placa NJA9617. Porém, o réu não cumpriu com as obrigações 

pactuadas, tornando-se inadimplente a partir da parcela com vencimento 

em 30.12.2016. Aduz que o débito atualizado até a data de propositura da 

ação, perfaz o total de R$ 22.776,36 (vinte e dois mil setecentos e setenta 

e seis reais e trinta e seis centavos), sendo constituído em mora. Assim, 

pugnou, liminarmente, pela busca e apreensão do bem e, ao final, a 

consolidação da posse. A inicial veio instruída com documentos. A busca 

e apreensão foi deferida liminarmente (ID. 7268387) e cumprida, 

consoante ID. 8215532 e ID. 8265007, sendo o veículo apreendido e 

depositado em mãos do depositário indicado pela parte requerente e a 

parte ré devidamente citada (ID. 10492903). A parte autora requereu a 

prolação de sentença (ID. 8818891). Posteriormente, foi certificado o 

decurso do prazo sem oferecimento de contestação pela parte ré (ID. 

10666223). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

cumpre anotar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos 

do inciso I, artigo 355, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que se 

trata de matéria unicamente de direito, não havendo necessidade de 

produção de outras provas além das constantes nos autos. 

Preliminarmente, considerando que houve o decurso do prazo legal sem 

purgação da mora ou oferecimento de contestação (ID. 10666223), 

decreto a revelia da parte ré. Destarte, a ausência de contestação à ação 

de busca e apreensão, importa em revelia e confissão do réu quanto aos 

fatos alegados pelo autor na exordial. Por não haver questões 

processuais pendentes, passo à análise do mérito. Verifica-se que o 

pedido inicial foi devidamente instruído com os documentos necessários 

para demonstrar a existência do negócio jurídico entre as partes, 

materializado pelo contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário), 

em que a parte requerida se obrigou ao pagamento de 48 (quarenta e oito) 

parcelas mensais, no valor de R$ 722,34 (setecentos e vinte e dois reais e 

trinta e quatro centavos) cada, iniciando-se em 30.10.2016 e última 

parcela em 30.09.2020. Consta do referido contrato que, em garantia do 

débito, a parte requerida alienou fiduciariamente em favor da parte 

requerente o veículo descrito na inicial. Observa-se que a parte 

requerente comprovou a mora da parte requerida, conforme se vê da 

notificação extrajudicial (ID. 5818054 – Pág. 7/8). Desta forma, o 

inadimplemento contratual acarreta a rescisão do pacto, com a 

consequente apreensão do bem, conforme dispõe o Decreto-lei nº 911/69, 

uma vez que a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o 

domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independente 

da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor possuidor 

direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe 

incumbem, de acordo com a lei civil e penal. No que diz respeito à 

purgação da mora, impende ressaltar que no julgamento do REsp. 

1418593/MS, o Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento no 

sentido da legalidade da cláusula que prevê o vencimento antecipado das 

parcelas, em caso de inadimplemento de contrato de financiamento com 

alienação fiduciária em garantia, como na hipótese, competindo ao 

devedor, para fins de purgação da mora, pagar a integralidade da dívida 

apresentada pelo credor na peça exordial, consistente no valor das 

parcelas vencidas e vincendas. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – 

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO EM PRIMEIRO GRAU 

DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO EM GRAU 

RECURSAL - MORA DO DEVEDOR – VENCIMENTO ANTECIPADO DO 

CONTRATO – LEGALIDADE – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO 

INTEGRAL DA DÍVIDA – NECESSIDADE - DECISÃO DO RELATOR MANTIDA 

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] É perfeitamente legal a 

cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em 

caso de inadimplemento de contrato de financiamento com alienação 

fiduciária em garantia, competindo ao devedor, para fins de purgação da 

mora, pagar integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça 

exordial. (TJMT - AgR 12328/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015). No caso dos autos, a parte requerida não se dispôs a 

depositar a integralidade do montante devido, motivo pelo qual a liminar 

deverá ser confirmada, para manter a parte requerente na posse do bem. 

Assim, merece acolhimento o pedido da parte requerente com a 

consolidação da posse e propriedade do bem em seu nome, cuja 

apreensão liminar torno definitiva. Todavia, não merece guarida o pedido 

para expedição de ordem à Fazenda Pública Estadual para abster-se de 

cobrar os tributos devidos sobre o veículo em pauta, ainda que em período 

anterior à consolidação da sua propriedade, se assim ocorrer, diante da 

inexistência de previsão legal nesse sentido. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar rescindido o 

contrato firmado entre as partes e confirmar a medida liminar, 

consolidando nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena do 

veículo Fiat/Strada CE Flex Fire 1.4 8V 2GP, ano/modelo 2008/2008, de cor 

preta, placa NJA9617, descrito na inicial, sendo facultada a venda a 

terceiros, após o trânsito em julgado da sentença, respeitando-se os 

termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I 

a IV, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, procedam-se com as anotações necessárias e, em 

seguida, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 14 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005396-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MAGRO MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSEFA FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELE RIGHETTI NETO (RÉU)

IVAN CARLOS SANTORE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005396-20.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Considerando a composição amigável entre as 

partes, com fulcro no artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado em audiência de conciliação (ID. 11245601). 2. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 3. Sem 

custas. Honorários advocatícios nos termos do acordo. 4. P.R.I.C. Após as 

providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 17 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001410-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY SANTANA GOMES (EXECUTADO)

MARCIA CRISTINA SANTANA (EXECUTADO)
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Intimar a advogada do credor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, nos bairros Setor Residencial Sul e 

Jardim Celeste, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ, conforme despacho abaixo transcrito. 

VISTOS, ETC... Citem-se os executados para que no prazo de três dias 

efetuem o pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, 

podendo, no prazo de 15 dias oferecer embargos, independente da 

segurança do Juízo, ou requeira o pagamento do débito em até seis 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês, com depósito de 30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora 

em bem imóvel, intimem-se os executados, e seus cônjuges, se casados 

forem, para conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, determino 

a sua remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver 

depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão em poder do 

exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em poder 

dos executados, e também porque o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo encontrado os 

executados, proceda o Sr. Oficial de Justiça de acordo com o que 

determina o art. 830 e § 1º do CPC, e o exequente o que determina os 

parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento integral no prazo 

de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005861-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. F. D. C. (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim das Violetas, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência/guia de complementação de diligência – adicionar o número 

do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, 

em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ, conforme decisão abaixo 

transcrita. Vistos, etc... Devidamente comprovada a mora da devedora, 

conforme notificação extrajudicial de ID. 13590517, defiro a liminar e, 

consequentemente, determino que se expeça o competente mandado de 

busca e apreensão, visando apreender o veículo descrito na inicial, 

depositando-o nas mãos do representante legal da Autora. Cinco dias 

após executada a liminar acima deferida, a devedora fiduciante poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, acrescido das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 

911/69. Executada a liminar, cite-se a Requerida para que no prazo de 15 

dias conteste a presente ação, sob pena de confissão e revelia. Havendo 

pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 

1.418.593/MS), restitua-se o bem a Requerida, expedindo-se o 

necessário. Contestado ou não o pedido, volte-me conclusos para 

decisão. Advirta o depositário que o bem somente poderá ser retirado 

desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena de 

responder pelos danos que vier dar causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001467-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

JOAO CLAUDIO ROMERO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro 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, conforme despacho abaixo transcrito. Vistos, etc... 

Citem-se os executados para que no prazo de três dias efetuem o 

pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no 

prazo de 15 dias oferecer embargos, independente da segurança do 

Juízo, ou requeira o pagamento do débito em até seis parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, com depósito de 

30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, 

intimem-se os executados, e seus cônjuges, se casados forem, para 

conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua 

remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver 

depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão em poder do 

exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em poder 

dos executados, e também porque o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo encontrado os 

executados, proceda o Sr. Oficial de Justiça de acordo com o que 

determina o art. 830 e § 1º do CPC, e o exequente o que determina os 

parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento integral no prazo 

de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011496-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA LETICIA LENZ GAITKOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CONCEICAO DA SILVA (RÉU)

FRANCISCO ALVES DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

FERNANDO MARTINS MIRANDA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011496-88.2017.8.11.0015 Parte Autora: AUTOR: 

LAURA LETICIA LENZ GAITKOSKI Parte Ré: RÉU: RENATO CONCEICAO 

DA SILVA, FRANCISCO ALVES DA SILVA Vistos, etc... Intime-se o 

Réu/Reconvinte para que, no prazo de 15 dias, atribua valor à 

reconvenção, nos termos do art. 292 e art. 319, V, do CPC, sob pena de 

extinção. Defiro ao Réu/Reconvinte os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Intime-se o Réu/Reconvinte para que, no prazo de 15 dias, 

apresente impugnação à contestação apresentada pelo 

Autor/Reconvindo. Após, intimem-se as partes para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a 

possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001939-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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VANESSA DA SILVA ALVES (ADVOGADO(A))

SISAN ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO AJACE SANTOS DA SILVA (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 Residencial Lisboa, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência/guia de complementação de diligência – adicionar o número 

do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, 

em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000413-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ELI AMOROSO E SILVA - EPP (AUTOR(A))

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000413-41.2018.8.11.0015. AUTOR: CLAUDIO ELI 

AMOROSO E SILVA - EPP RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc... 

Trata-se de “ação de revisão contratual c/c repetição de indébito” ajuizada 

por Grafica Netgraf – Claudio Eli Amoroso e Silva – Me em face do Banco 

do Brasil S/A. Pode-se ver no ID. 12956311, a decisão que indeferiu os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à Autora, intimando-a para que 

recolhesse as custas e taxas judiciais. Por petição de ID. 13149268, a 

Autora requereu a reconsideração da decisão de ID. 12956311. Após, 

vieram-me conclusos os autos. É o relatório. Decido. O art. 290 do CPC, 

dispõe que será cancelada a distribuição se a parte intimada não realizar o 

pagamento das custas de ingresso. Salienta-se, que o pedido de 

reconsideração não tem condão para suspender e nem interromper o 

prazo para o manejo de recurso (art. 1.015, V do CPC). Pelo exposto, 

indefiro a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, o 

que faço, respectivamente, com fundamento nos artigos 321, parágrafo 

único, 485, I e 290 todos do Código de Processo Civil, e por via de 

consequência, cancelo a distribuição. Com o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se com as cautelas de 

estilo. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000801-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR(A))

GERSON LUIS WERNER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSMASSA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA - EPP (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Distrito 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 156137 Nr: 3301-44.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA, FELIPINHO 

ONÓRIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881, MARCOS LEVI 

BERVIG - OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:MT - 3063-A, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 Intimar o advogado do autor Dr. GERSON LUIS WERNER para que no 

prazo de 3 (três) dias, se manifeste e requeira o que entender de direito 

com relação à não intimação das testemunhas FRANCISCO ALVES DA 

SILVA e EVILASIO DE JESUS, conforme certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial 

de Justiça às fls. 622, que poderá ser acessada em sua íntegra no site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 156136 Nr: 3300-59.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA, FELIPINHO 

ONÓRIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881, MARCOS LEVI 

BERVIG - OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063/MT, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 Intimar o advogado do autor Dr. GERSON LUIS WERNER para que no 

prazo de 3 (três) dias, se manifeste e requeira o que entender de direito 

com relação à não intimação das testemunhas FRANCISCO ALVES DA 

SILVA e EVILASIO DE JESUS, conforme certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial 

de Justiça às fls. 612, que poderá ser acessada em sua íntegra no site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 128789 Nr: 8004-52.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCIANE JONER, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ARANTES DE 

FREITAS LINHARES - OAB:13166/DF, RODRIGO BADARÓ DE CASTRO - 

OAB:2221-A-DF

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

a parte autora para manifestar-se em 05(cinco) dias, acerca do depósito 

efetuado pela requerida no valor de R$59.771,94, conforme guia de 

fls.612/613, referente ao cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 259104 Nr: 3146-65.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR CELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ANDRÉ QUAINI, DANIELA 

RITTERBUSCH QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512/MT, GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:9647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Intimar o advogado do exequente Dr. CRISTIAN BARICHELLO para que 

proceda a atualização do débito, bem como a inclusão dos honorários 

sucumbenciais, astreintes e custas processuais no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 158725 Nr: 5946-42.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTRO ANTONIO FERRAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EWERTON ZEYDIR GONZALEZ 

- OAB:112680/SP, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 22.819, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17980-A

 Intimar o advogado do autor Dr. FLAVIO DE PINHO MASIERO para que no 

prazo de cinco dias se manifeste e requeira o que entender de direito 

acerca da petição e cálculos de fls. 359/385 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 85196 Nr: 2615-91.2007.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA TERESINHA BOHNEN, BRUNO SPIES - ESPÓLIO, 

CRISTIANO NEIVOR SPIES, CRISTIANE SPIES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, ADELINO 

HENRIQUE SAUER, HILDA SAUER, JOAQUIM RIGHI, GENI RIGHI, JACIR 

CALAS, RENOR SOCREPA, INES CALAS, ISABEL SOCREPPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:, RODRIGO 

MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - 

OAB:17.545-O-MT

 Intimar o advogado dos autores Dr. FELICIO JOSE DOS SANTOS 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 Registro, no 

bairro Centro, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000738-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON EMILIANO TOSETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DRUGOVICH ATACADO DE AUTOPECAS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLI MAYRA DUPONT KLEIN OAB - PR76763 (ADVOGADO)

KLEBER MORAIS SERAFIM OAB - PR32781 (ADVOGADO)

 

PJE 1000738-16.2018.8.11.0015 Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO as partes para que em quinze dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir além das já constantes 

dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão ou digam se pretendem o julgamento antecipado. Sinop-MT, 17 

de agosto de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002385-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1002385-17.2016.8.11.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que o REQUERIDO contestasse a presente 

ação, mesmo citado pessoalmente, razão pela qual, INTIMO o AUTOR para 

manifestar em cinco dias, conforme determinado na decisão (ID 7356368). 

Sinop-MT, 17 de agosto de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – 

gestora judiciária

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183668 Nr: 4704-77.2013.811.0015

 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: DANIEL VERGINIO SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MAURÍCIO CICCONE DE 

LÉO - OAB:OAB/MT 12.364-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

CENTRAL DE ARQUIVAMENTO E ARRECADAÇÃO

183668 §!3Ee¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4704-77.2013.811.0015

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DANIEL VERGINIO SCHNEIDER

PARTE REQUERIDA: HILÁRIO MOURA

INTIMANDO(A, S): Requerente: Daniel Verginio Schneider, Cpf: 

01303620189, Rg: 17706777, em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerente DANIEL VERGINIO 

SCHNEIDER, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que efetue o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ R$ 2.833,46,(Dois 

mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos). Este valor 

deverá ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, 

sendo R$ 1.416,73(Um mil quatrocentos e dezesseis reais e setenta e três 

centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 1.416,73 (Um mil quatrocentos e 

dezesseis reais e setenta e três centavos), no prazo de 05 dias, contados 

da expiração do prazo do presente edital, sob pena de restrição de Vosso 

nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 F ica c ient i f i cado de que poderá acessar  o  s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinaisR

emanescentes - Emissão de Guias Online - primeira Instância”, preencher 

os campos com o numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca 

aos cuidados da CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO.

Eu, Vilma Alaide da Silva, técnica Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 15 de agosto de 2018.

Dário Ramos de Lima

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) art. 1.205/CNGC

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Praça dos Três Poderes, 175

 Bairro: Centro

Cidade: Sinop-MT Cep:78550000

Fone: (66)3520-3800. VAS

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 152214 Nr: 464-16.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TROPICAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO EDSON CIRINO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO FERREIRA ROQUE - 

OAB:42736/PR

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

CENTRAL DE ARQUIVAMENTO E ARRECADAÇÃO

152214 §!07/¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 dias DIAS

AUTOS N.º 464-16.2011.811.0015

ESPÉCIE: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: TROPICAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME

PARTE REQUERIDA: FABIO EDSON CIRINO NASCIMENTO

INTIMANDO(A, S): Embargante: Tropical Comércio de Veículos Ltda - Me, 

CNPJ: 07478793000106, brasileiro(a), Endereço: Lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Embargante TROPICAL COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA-ME, através de seu representante legal, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para que efetue o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de restrição de Vosso nome e CPF 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC-TJMT.

 F ica c ient i f i cado de que poderá acessar  o  s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinaisR

emanescentes - Emissão de Guias Online - primeira Instância”, preencher 

os campos com o numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir o valor. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca aos cuidados da CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO.

Eu, Vilma Alaide da Silva, técnica Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 15 de agosto de 2018.

Dário Ramos de Lima

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) art. 1.205/CNGC

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Praça dos Três Poderes, 175

 Bairro: Centro

Cidade: Sinop-MT Cep:78550000

Fone: (66)3520-3800. vas

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 99284 Nr: 6279-96.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS DO PRADO CAPANEMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A, ATLANTICO FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, DENISE GOMES SANTANA - OAB:86.313/RJ, JOSÉ 

EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:OAB/SP 126.504, MÁRIO 

CARDI FILHO - OAB:3584-MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A

 INTIMAÇÃO da requerida ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS para em cinco dias juntar o 

comprovante de fl. 411 de forma legível, em razão da informação de fl. 

471.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 232413 Nr: 7105-78.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CUSTODIO DA SILVA - ESPÓLIO, CLEUZA 

OLIVEIRA DA SILVA, FABIO CUSTODIO DA SILVA, ROSELI OLIVEIRA DA 

SILVA, CLEONICE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 o 

advogado do REQUERIDO, para em quinze dias apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação de fls. 113 a 118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 260653 Nr: 4110-58.2016.811.0015

 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: VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NORTÃO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, LILIANA ORTH DIEHL - 

OAB:34797, LUIZ CARLOS CHECOZZI - OAB:OAB/PR 10.355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 530 a 535 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte AUTORA para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 186710 Nr: 7918-76.2013.811.0015

 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: PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do REQUERIDO, para em quinze dias apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação de fls. 148 a 162.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 183028 Nr: 4012-78.2013.811.0015

 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: RENATO ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE FERREIRA CLARO 

ROSSAFA BARRACHI - OAB:21.127-B/MT, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do AUTOR, para em quinze dias apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 135 a 147.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 304851 Nr: 11451-04.2017.811.0015

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 439 de 559



 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S & J CONSULTORIA E INCORPORADORA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes para que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem 

produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, 

sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem 

interesse na realização da audiência de conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 272455 Nr: 11348-31.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B V INCORPORAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISSINATI EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE FERREIRA CLARO 

ROSSAFA BARRACHI - OAB:21.127-B/MT, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO as 

PARTES do inteiro teor da petição de fl. 221 no qual foi designado o dia 

10/09/2018, às 13 horas, no Cartório da Quarta Vara Cível de Sinop-MT, 

para início dos trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 270652 Nr: 10197-30.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH CARDOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. P. DO PRADO ME - GATA BAKANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, razão pela qual determino o cancelamento do registro do protesto 

indicado às fls. 15. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais).Transitada esta em julgado, providencie-se o 

cancelamento do protesto e arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se. Registre-se . 

Intimem-se.Sinop/MT, 16 de agosto de 2018.GIOVANA PASQUAL DE 

MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167365 Nr: 2222-93.2012.811.0015

 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: JULIANA GLEUICY MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, face ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 247138 Nr: 16583-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL APARECIDO ANISIO 

CALDAS - OAB:273.528, MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15523/MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da sentença às fls. 106, mas não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC/2015 estabelece a preferência do dinheiro na ordem de 

constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do 

CPC/2015, e consoante regulamentação do respectivo procedimento 

eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da 

parte executada EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA – EPP 

– CNPJ nº 08.852.587/0007-64, até o limite do crédito exequendo (R$ 

20.783,33 – vinte mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e três 

centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC/2015.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 32333 Nr: 3140-15.2003.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - 

OAB:135319/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

autor pessoalmente, para, em cinco dias dar andamento ao feito, sob pena 

de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 8838 Nr: 50-92.1986.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CÂNDIDO CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO MAGNO LA 

SERRA - OAB:MT/6.769, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

6.317-B

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 
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a parte autora para em cinco dias manifestar sobre certidão de fl.326: 

"Certifico e dou fé, eu, JOÃO CARLOS GIRARDI, Oficial de Justiça, que em 

cumprimento ao respeitável mandado da Meritíssima Juíza de Direito da 

Quarta Vara Cível desta Comarca de SINOP/MT, Excelentíssima Senhora 

Doutora GIOVANA PASQUAL DE MELLO, e, extraído dos autos de nº. 

CÓDIGO 8838 (MANDADO DE AVALIAÇÃO – ESPÉCIE: AÇÃO DE 

EXECUÇÃO – em que VALTER DE MELLO move em desfavor de MANOEL 

CÂNDIDO CALDEIRA).

Diligenciei a procura do endereço constante no mandado (cópia de fls. 

313), porem não foi logrado êxito, pois não constam nomes de estradas, 

ou ruas, ou localidades, apenas GLEBA IPANEMA, havendo tão somente 

descrição de rumos geográficos, dificultando a localização do imóvel a ser 

avaliado.

Foram empenhadas diligencias a procura de informações a respeito de 

MANOEL CÂNDIDO CALDEIRA, porem igualmente não sendo logrado êxito.

Acompanhou as diligencias o colega Oficial de Justiça Valter Mortelaro 

Lopes.

Desta forma devolvo o presente mandado em cartório para os devidos 

fins.

O referido é verdade e dou fé. Sinop/MT, 27 de abril de 2018"

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 290675 Nr: 2722-86.2017.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO SAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:OAB/MT 5.424-B

 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 do Ofícial(a) de 

Justiça de fls. 54, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 245779 Nr: 15711-95.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - ALTA 

FLORESTA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

 PRAZO PARA CUMPRIMENTO 30 DIAS

 DEPRECANTE: JUÍZO DA COMARCA DE Sinop - MT

DEPRECADO: JUÍZO DA COMARCA DE Alta Floresta - MT

 DADOS DE ORIGEM

Nº DO PROCESSO: 15711-95.2015.811.0015

ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL->PROCESSO DE EXECUÇÃO->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE CREDORA: WILLIAM PEREIRA SOARES PILGER

ADVOGADO: LUCIANA BARBOSA GARCIA - DEFENSORA PÚBLICA MT

PARTE DEVEDORA: Carlinhos Pilger, Cpf: 56992645153, Rg: 1136308-8 

SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), funcionário público, Endereço: 

Rua José Patrocínio, Casa B3, Setor Nw 1, Cidade: Alta Floresta-MT

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA - ALTA FLORESTA

DADOS PARA O CUMPRIMENTO

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA acima 

nominada e qualificada, de conformidade com o despacho ao final 

transcrito e com a petição inicial, cuja cópia segue anexa, fazendo parte 

integrante desta, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento dos 

alimentos em atraso, no valor de R$ 2.928,86 ( dois mil, novecentos e trinta 

e oito reais e oitenta e seis centavos., correspondente ao período de 

09/2017 a 07/2018, comprovar que já o fez ou a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de prisão civil (CPC, art. 528). Havendo pagamento, fica 

o d. juízo deprecado autorizado a determinar a soltura do requerido, 

comunicando ao juízo deprecante, com cópia do respectivo comprovante.

Em caso de pagamento, o valor respectivo deverá ser depositado na 

conta n. 123819-1, do Banco Banco do Brasil S.A, Agência 1180-0.

DESPACHO/DECISÃO: Cópia em Anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 115265 Nr: 8057-67.2009.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO/DECISÃO: Vistos em correição permanente. 1. Determino a 

intimação pessoal do requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste interesse no prosseguimento do feito, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção, sem 

resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º). 2. Havendo manifestação, 

voltem-me conclusos. 3. Em não sendo localizado, intime-o, por edital, com 

o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no prosseguimento 

do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

de mérito (CPC, art. 485, § 1º). 4. Decorrido o prazo do edital, certifique-se 

se houve ou não manifestação e após, conclusos. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1013100-84.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.637,27; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER, IPVA - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LOTERICA LEMKE LTDA - EPP Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 11814270, 

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 , 17 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

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008046-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DA ROLD (REQUERENTE)
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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 

#1008046-06.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ORLANDO DA ROLD 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – INTIME-SE a parte AUTORA, por meio de seu ADVOGADO, para, no 

prazo 15 (quinze) dias, EMENDAR a INICIAL, devendo carrear aos autos 

LAUDO MÉDICO que ateste a NECESSIDADE e URGÊNCIA na 

disponibilização do “medicamento RIVAROXABANA 20 MG (XARELTO)” 

que pleiteia o Autor, eis que NÃO HÁ nos autos, qualquer LAUDO MÉDICO 

prescrevendo o referido medicamento. II – Com o aporte, façam-me os 

AUTOS em CONCLUSÃO. Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252630 Nr: 19665-52.2015.811.0015

 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: JOAO ALTIVO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 

RODOGENS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SEVIGNANI - 

OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 20.683,08(Vinte mil seiscentos e 

oitenta e três reais e oito centavos . ), sob pena de restrição do nome da 

parte requerente e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá 

ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

10.423,09(dez mil quatrocentos e vinte e três reais e nove centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 10.259,99(dez mil duzentos e cinquenta e nove 

reais e noventa e nove centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161948 Nr: 9622-95.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078-MT

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 2.294,78(Dois mil duzentos e 

noventa e quatro reais e setenta e oito centavos . ), VALORES A SEREM 

ATUALIZADOS no ato do pagamento, sob pena de restrição do nome da 

parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá 

ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo 

R$1.147,39(Um mil cento e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) 

e valor da taxa, qual seja R$ 1.147,39(Um mil cento e quarenta e sete reais 

e trinta e nove centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177149 Nr: 12932-75.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIA DE PAIVA ROZA BEZERRA

 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:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que encaminho os autos ao setor de intimação de 

documentos, para que seja expedida a intimação da parte autora para que 

apresente cálculo atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 230115 Nr: 5644-71.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORI SULZBACHER 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que encaminho os autos ao setor de intimação de 

documentos, para que seja expedida a intimação da parte autora para que 

apresente cálculo atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181087 Nr: 1972-26.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRENE RODRIGUES MACHADO

 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:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que encaminho os autos ao setor de intimação de 

documentos, para que seja expedida a intimação da parte autora para que 

apresente cálculo atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 161985 Nr: 9669-69.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALLEZZI & MULLER LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE SILVA DIAS - 

OAB:18133/O, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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. 55/70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 213990 Nr: 14171-46.2014.811.0015

 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: JULIANO DO NASCIMENTO, MARIA APARECIDA DO 

NASCIMENTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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. 37/44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 192550 Nr: 14249-74.2013.811.0015

 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: KIREI COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE 

SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:17.760-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 226877 Nr: 3825-02.2015.811.0015

 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: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS 

- OAB:16405, YUN KI LEE - OAB:131.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182308 Nr: 3254-02.2013.811.0015

 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: NEUSA DA ROCHA CATAPAN

 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 327 Nr: 415-34.1995.811.0015

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

PARATI LTDA, JONAS HENRIQUE DE LIMA, GUNDA BECKER KIRSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Cruz Moreira 

(Procurador do Estado/MT) - OAB:6799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 16 de agosto de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 45276 Nr: 10182-81.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ GIROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR RHEINHEIMER - 

OAB:2756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 16 de agosto de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 45710 Nr: 11215-09.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINATO VINCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR RHEINHEIMER - 

OAB:2756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 16 de agosto de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 71062 Nr: 10683-98.2005.811.0015

 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 APARECIDA BETÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B, YARA APARECIDA CORRÊA REALI - OAB:MT 

7.587-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 16 de agosto de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 102939 Nr: 9941-68.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES BARRETO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO RAMOS VILELA 
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(DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO MT) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 16 de agosto de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 154369 Nr: 2367-86.2011.811.0015

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDREY THOMAZ ILITY 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 16 de agosto de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 172510 Nr: 7429-73.2012.811.0015

 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: SUPERTEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA - 

OAB:MS/6.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 16 de agosto de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181865 Nr: 2803-74.2013.811.0015

 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: DOLORES CECÍLIA SCHONS HEMSING

 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:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 16 de agosto de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 187204 Nr: 8421-97.2013.811.0015

 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: BIAFRA SILVA DE SOUZA

 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: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 16 de agosto de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 188031 Nr: 9342-56.2013.811.0015

 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 LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 16 de agosto de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 227357 Nr: 4066-73.2015.811.0015

 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: CELIA PIRES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 16 de agosto de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 221639 Nr: 666-51.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE INCLUSÃO E 

ORGANIZAÇÃO UNIFICADA DO MUNICIPIO DE SINOP -AEIOU, ORLEI 

SOUZA DA LUZ, MÁRCIA REGINA DE SOUZA, ANDERSON MACIEL 
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CIRIACO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - 

OAB:13647/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e 

Prov. 56/2007-CGJ-MT, decorreu o prazo para os requeridos oferecerem 

resposta quanto à ação de ressarcimento ao erário, razão pela qual 

encaminho os autos ao setor de documentos para que expeça intimação 

da parte requerente, afim de que requeira o que lhe é de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 123261 Nr: 2443-47.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISLAYNE DA CONCEIÇÃO, NATACHA DA CONCEIÇÃO 

FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT, EDUARDO AUGUSTO COSTA SILVA - OAB:9285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 230-248 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 227-229 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.: 184456 Nr: 5531-88.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVINHA DEMARTINI LERMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA MUNIZ - OAB:20339/O, RENATA PAULI LEITÃO - 

OAB:OAB/MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 198-209 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 194-195 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. 

196-197, 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.: 180289 Nr: 1113-10.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA TRINDADE DIUNISIO SOUZA

 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 etc.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 204-214 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 201-203 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. 

203-204, 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.: 181572 Nr: 2492-83.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANÉLI CRISTINA DE SOUZA MARCASSA

 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 etc.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 213-224 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 209-210 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.
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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.: 197390 Nr: 485-84.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE LIMA DA SILVA

 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 PERMANENTE. CHAMO O FEITO A ORDEM! I – 

(...) III – Dessa forma, DETERMINO a REMESSA dos AUTOS à 

CONTADORIA JUDICIAL para que proceda, na forma do art. 98, VII 

CPC/2015, a LIQUIDAÇÃO da SENTENÇA de fls. 66-77 e ACÓRDÃO de fls. 

129-139, no prazo máximo de 15 (quinze) 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, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO da FAZENDA PÚ¬BLICA na pessoa do seu Representante 

Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias 

como incidente a estes próprios autos, em consonância com o disposto no 

art. 535 do CPC/2015; V – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO para DELIBERAÇÕES. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 174649 Nr: 10122-30.2012.811.0015

 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: WILSON ANGELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SILVIA ROSA DIAS - 

OAB:5421-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS 

consubstanciados na IMPUGNAÇÃO de fls. 94-97, a fim de RECONHECER 

APENAS a INCIDÊNCIA da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores 

referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação, e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.DEIXO de 

CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de eventuais CUSTAS 

PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT 

que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, no entanto 

CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que 

FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, 

ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, 

INTIME-SE a parte EXEQUENTE, ora EMBARGADA, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, ADEQUE, nos termos desta Sentença, o DÉBITO de fls. 

87-92 destes AUTOS.Após, CONCLUSO para DELIBERAÇÕES quanto à 

HOMOLOGAÇÃO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 277610 Nr: 14594-35.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARIZA DANIELLI SIMONETTI 

AGUIAR - OAB:15532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, abro vistas a Procurador(a) da parte 

Requerente/Exequente, para que, no prazo de 05(cinco) dias, requeira o 

que entender de direito.

Sinop-MT, 17 de agosto de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 260645 Nr: 4103-66.2016.811.0015

 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: CICERA MARIA ALEXANDRE DO NASCIMENTO, SUELY 

MARIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 CERTIFICO, 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 

apresentadas em fls. 41/49 Estado de Mato Grosso e 69/88 de Município 

de Sinop

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 99798 Nr: 6795-19.2008.811.0015

 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 PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que em razão da apresentação de Embargos à Execução, e 

conforme autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Capítulo 2, seção 17, 

item 2.17.4-VI, e ainda de acordo com o ítem 6.16.26.43 – (Recebidos os 

Embargos, seja à execução, à arrematação ou adjudicação, o Gestor 

Judiciário, intimará o Exequente, independentemente de qualquer 

despacho, certificando-se, ainda, a sua tempestividade), sendo que 

referidos embargos são tempestivos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 220501 Nr: 18712-25.2014.811.0015

 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: CLAUDETE CAMILO VIEIRA, ADRIANA VERDI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 79/92, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 246135 Nr: 15946-62.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA BUOSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – Compulsando os autos, verifica-se que a PARTE AUTORA é 

BENEFICIÁRIA da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, razão pela qual, 

diante do PETITÓRIO de fls. 130, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 184067 Nr: 5124-82.2013.811.0015

 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 ALICE DAMASCENO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 121-124 apresentados pela 

Contadoria Judicial, conforme DECISÃO de fls. 119-120, bem como os 

CÁLCULOS de fls. 128 e fls. 130 apresentados pela parte Exequente por 

meio do PETITÓRIO de fls. 116-117, 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.: 173479 Nr: 8687-21.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA MOMOLI

 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 – Da DETIDA ANÁLISE dos autos, INDEFIRO os CÁLCULOS de fls. 144, 

trazidos por meio do PETITÓRIO de fls. 142-143, os quais devem seguir os 

CÁLCULOS de ATUALIZAÇÃO de fls. 115-122, eis que, “in casu”, a parte 

EXEQUENTE aplicou JUROS de MORA em 1% a.m. e, à título de 

CORREÇÃO MONETÁRIA apenas o índice INPC-IBGE, enquanto que a 

mencionada SENTENÇA, não reformada nesse aspecto, determinou que “a 

liquidação de sentença deverá ser feita em observância ao artigo 1º-F, da 

Lei nº 9.494/97”, ou seja, “nas condenações impostas à Fazenda Pública, 

independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, 

remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma 

única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.

II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 94516 Nr: 1520-89.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR JOSÉ ZAMARIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT.15.847, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o 

PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA APOLO e na CAPA dos AUTOS, 

ante a CONVERSÃO do PROCEDIMENTO;

II – Diante do PETITÓRIO e CÁLCULOS de fls. 125-130, INTIME-SE a parte 

Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, MANIFESTAR-SE acerca 

dos CÁLCULOS de LIQUIDAÇÃO de fls. 128-130;

III – Em caso de CONCORDÂNCIA, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS 

apresentados e DETERMINO, desde já, 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.

IV - 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.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 258383 Nr: 2729-15.2016.811.0015

 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: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE SINOP

 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:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo 
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esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do 

art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento 

das verbas respectivas a partir de MARÇO de 2011 até a data do devido 

cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária 

utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde 

quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, 

de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a 

partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial 

(IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão 

calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a 

prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos 

do art. 98, do CPC/2015. (...) Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 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, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180412 Nr: 1240-45.2013.811.0015

 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 CAROLINA XIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - 

OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 204-216 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 – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180544 Nr: 1384-19.2013.811.0015

 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: MARTA HELENA CENTENA MARTINEZ

 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 etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 224-233 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.: 173495 Nr: 8703-72.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MIOTO GREGUER

 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: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – Diante do PETITÓRIO de fls. 95-101, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 

86-92 apresentados pelo Exequente, nos termos da DECISÃO de fls. 

93-94, 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. 

105, 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.: 189539 Nr: 10904-03.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE SÁ MENEZES

 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. 177-183 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 175-176 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 
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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. 176 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.: 186812 Nr: 8020-98.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINALVA 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Diante da INFORMAÇÃO de que a parte EXEQUENTE encontra-se 

APOSENTADA (fls. 202), 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. 202, 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.: 181113 Nr: 2001-76.2013.811.0015

 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: SOELI NUNES POZZO

 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 EM CORREIÇÃO.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 230-234 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 229 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. 253), 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. 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, esclarecendo que não há que se falar em sua “imediata 

citação”, eis que os autos encontram-se sentenciados, até mesmo quanto 

à fase de cumprimento de sentença;

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 194436 Nr: 16181-97.2013.811.0015

 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 BERNABETE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 198 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 – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180339 Nr: 1166-88.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI MARIA ESPOSITO

 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: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 245-256 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 

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.
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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. 

243-244, 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.: 194078 Nr: 15848-48.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN DAS GRAÇAS BRUSTOLON PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Moreira Muniz - 

OAB:20.339-0, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - OAB:MT 10.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 188-199 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 186-187 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. 

200-201, 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.: 178372 Nr: 14221-43.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na 

qual denota-se pelo POSTULADO RETRO da parte Exeqüente, a 

informação de que a parte Executada quitou a dívida exeqüenda, 

conforme DOCUMENTOS acostados aos autos.

 É o Breve Relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada quitou a dívida 

fiscal “sub judice”, conforme documentos acostados aos autos.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015.

 CERTIFIQUE-SE acerca das CUSTAS, observando que caso a parte 

EXECUTADA NÃO tenha sido CITADA pessoalmente para os termos da 

demanda, NÃO INCIDIRÃO as CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez 

CITADA, CUSTAS pela parte Executada, que deve ser intimada para 

recolhimento em 10 (dez) dias, sendo que, em não havendo recolhimento 

no aludido prazo, anote-se a margem da distribuição.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, 

expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

 INTIME-SE as partes e, com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, após, 

ARQUIVE-SE os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, 

independente do recolhimento das custas na forma acima determinada, 

porém, observando a anotação do valor devido a margem da distribuição 

no caso de não pagamento.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180381 Nr: 1208-40.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCILA LOPES CANABARRO

 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 PERMANENTE. (...) IV – Dessa forma, 

HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 199-203 apresentados pelo Exequente 

por meio do PETITÓRIO de fls. 197-198 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 – 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. 198, 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. VI - Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008149-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOTOLANI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008149-13.2018.8.11.0015 AUTOR: MARIA APARECIDA SOTOLANI DA 

SILVA RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! 
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Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

SATISFATIVA proposta por MARIA APARECIDA SOTOLANI DA SILVA, 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 “vem sofrendo com severos sangramentos pós-menopausa, 

ressalvando que a mesma está com 60 (sessenta) anos de idade. Desta 

feita, a mesma procurou a Unidade de Saúde da Família da sua região 

(Jardim das Nações) na data de 19.06.2018, onde após a realização da 

consulta e solicitação de exames, foi encaminhada para a Central de 

Regulação para efetuar os procedimentos posteriores e pertinentes, 

sendo este classificado como URGÊNCIA. Ressalva-se que a mesma foi 

diagnosticada com o problema de metrorragia de endométrio, sangramento 

uterino que ocorre fora do período menstrual, causado pelo espessamento 

endometrial em razão do revestimento uterino espesso, sendo 

imprescindível, no presente caso, o procedimento de curetagem uterina 

semiótica para Biópsia Endometrial, conforme demonstra documento 

anexo”. (sic) Postula pela CONCESSÃO da TUTELA ANTECIPADA “para 

compelir os Requeridos a disponibilizarem, imediatamente, o procedimento 

médico/hospitalar imprescindível para o tratamento da saúde da 

Requerente, dentre os quais, a determinação para a realização do 

procedimento de curetagem intra uterina (conforme Laudo Médico), além 

de outros procedimentos que se mostrarem necessários, em especial 

outros serviços e procedimentos médicos, exames, remédios, eventuais 

cirurgias, internação em UTI, UTI móvel, etc., sob pena de multa diária de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. (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. 14795833 - Pág. 2. 

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). No caso 

específico, cumpre trazer à colação DECISÃO do E. TJMT nos autos do 

RECURSO de AGRAVO de INSTRUMENTO nº 134182/2013: “(...) o pedido 

de tutela recursal merece acolhimento, uma vez que a Agravante idosa 

apresenta Gonartrose Bilateral Medial um tipo de artrose no joelho 

causada por algum trauma direto, como um tombo. Nesse sentido, a 

Agravante substituída necessita do tratamento cirúrgico no joelho, tendo 

em vista a sua idade avançada (67 anos), bem como a fragilidade da sua 

saúde, não tendo condições nessa idade de esperar por uma vaga para a 

realização do procedimento cirúrgico! O idoso tem prioridade e urgência no 

atendimento. Nesse aspecto, o artigo 15 do Estatuto do Idoso nº 

10.741/2003 estabelece: “Art. 15. É assegurada a atenção integral à 

saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 

garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 

afetam preferencialmente os idosos”. Cumpre ressaltar, por fim, que o 

direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, 

prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, 

não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja 

seus direitos fundamentais à vida e à dignidade. Ou seja, no que tange à 

responsabilidade do Poder Público referente à prestação da saúde, esta, 

abrange aos três entes federados. Sob a égide da Constituição Federal de 

1988 a responsabilidade da prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE 

aos Municípios, Estados e União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou 

mesmo Juízo, definir qual ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex 

positis”, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para 

DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, que providenciem o procedimento de que necessita a parte 

Autora, qual seja, “CURETAGEM INTRA UTERINA”, conforme LAUDO 

MÉDICO acostado ao ID. Num. 14795833 - Pág. 2, devendo, para tanto, 

serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. Por ora, INDEFIRO os demais PEDIDOS, visto que não restou 

COMPROVADO pelos DOCUMENTOS acostados a EXORDIAL a presença 

dos requisitos caracterizadores para o deferimento de tais PEDIDOS, de 

outra banda, com eventual aporte de LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, nada 

impede que o pleito seja renovado, entretanto nessa quadra processual, o 

INDEFERIMENTO é medida que se impõe. 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 
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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 pela Prefeita Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, 

no prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do 

LAUDO MÉDICO acostado ao ID. Num. 14795833 - Pág. 2. 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.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011425-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DE JESUS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011425-86.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ISMAEL DE JESUS DA 

CONCEICAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 

2. Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 17 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007838-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA LOURENCO DE CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007838-22.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: FABIANA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: VANESSA LOURENCO DE CAMARGO Vistos, etc. I - 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; II - Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no 

prazo de 03 (três) dias; III - Decorrido o aludido prazo, certifique-se que 

não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do 

referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; IV - Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; V - Efetuada a penhora e 

designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva 

audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso 

I, ambos da Lei 9.099/95; VI - Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve a presente como 

Mandado/Ofício/Carta Precatória/Carta de Citação/Intimação. Expeça-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 15 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007847-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA OAB - MT0018573S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLI SALGADO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007847-81.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: VALMIR MACHADO 

EXECUTADO: FRANCIELLI SALGADO DE OLIVEIRA Vistos, etc. I - 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; II - Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no 
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prazo de 03 (três) dias; III - Decorrido o aludido prazo, certifique-se que 

não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do 

referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; IV - Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; V - Efetuada a penhora e 

designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva 

audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso 

I, ambos da Lei 9.099/95; VI - Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve a presente como 

Mandado/Ofício/Carta Precatória/Carta de Citação/Intimação. Expeça-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 15 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007828-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ANTONIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DE SOUZA OAB - MT0018266A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. PELISSARI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007828-75.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: DARCI ANTONIO DE SOUZA 

EXECUTADO: P. H. PELISSARI & CIA LTDA - ME Vistos, etc. I - INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; II - Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; III - Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; IV - Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; V - Efetuada a penhora e 

designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva 

audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso 

I, ambos da Lei 9.099/95; VI - Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve a presente como 

Mandado/Ofício/Carta Precatória/Carta de Citação/Intimação. Expeça-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 15 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001422-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GUSTAVO FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA AMORIM RIPOL OAB - MT21682/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001422-38.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RAFAEL GUSTAVO 

FURTADO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Em detida 

análise dos autos, verifico que a parte requerida alega nulidade e 

intempestividade na intimação para comparecimento na audiência 

conciliatória. (ID. 13080154). À vista disso, na intenção de não causar 

prejuízo às partes, bem como que a conciliação pode e deve ser tentada a 

qualquer momento (Art. 3º do CPC), tenho por bem, DEFERIR o pleito de 

designação para nova audiência (ID. 13091989). Sendo assim, 

DESIGNE-SE nova data para realização da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

de acordo com a pauta deste juízo, INTIMANDO-SE as partes para 

comparecimento, fazendo constar as advertências legais em caso de falta 

injustificada; Sirva o presente como MANDANDO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 15 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008105-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MADEWALKER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA PANISSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008105-91.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: COMERCIAL MADEWALKER 

LTDA - EPP EXECUTADO: ROSANGELA PANISSI Vistos, etc. I - INTIME-SE 

a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o 

título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será 

CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito; II - Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no 

prazo de 03 (três) dias; III - Decorrido o aludido prazo, certifique-se que 

não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do 

referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; IV - Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; V - Efetuada a penhora e 

designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva 

audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso 

I, ambos da Lei 9.099/95; VI - Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve o presente como 

Mandado/Ofício/Carta Precatória/Carta de Citação/Intimação. Expeça-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 16 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005922-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS DA SILVA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA RIBEIRO OAB - MT0017919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005922-50.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DE JESUS DA SILVA 

LEAL REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. I - Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, bem como, intime-se o reclamante, para comparecimento na 

audiência de conciliação a ser designada de acordo com a pauta deste 

Juízo, INTIMANDO-SE as partes para comparecimento; II - Advirto que, o 

não comparecimento do reclamante na audiência designada, implicará na 
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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. Serve a 

presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cite-se e Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 16 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000119-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIX CONCEICAO SILVA OAB - PA010956 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000119-86.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LEANDRO SILVA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. I - Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, bem como, intime-se o reclamante, para 

comparecimento na audiência de conciliação a ser designada de acordo 

com a pauta deste Juízo, INTIMANDO-SE as partes para comparecimento; 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. Serve a presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cite-se e Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 16 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004431-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004431-42.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VALDIR DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. I - RECEBO O 

RECURSO INOMINADO; II - Considerando a alteração processual ocorrida 

no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo 

relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais 

impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO 

DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da 

Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas Recursais 

deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os requisitos 

da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; III - Caso tenha sido formulado pedido de 

justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se 

subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na 

TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou não do 

benefício; IV - CERTIFIQUE-SE se já foram apresentadas as contrarrazões 

e caso ainda não tenha sido apresentada INTIME-SE o recorrido para que 

as apresente no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 

9099/1995; V - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 16 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000463-38.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ROSA CRISTINA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE 

as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - Ultrapassado 

o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e 

fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente feito, sem 

prejuízo do eventual desarquivamento para execução do julgado, isto no 

prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 

16 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013515-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

8013515-79.2016.8.11.0015. REQUERENTE: NEUSA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 16 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008038-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DOS SANTOS SCHENATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA REINEHR FAGANELLO OAB - MT25343/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA CANABARRO DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008038-29.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: CLAUDIO DOS SANTOS 

SCHENATTO EXECUTADO: MARISTELA CANABARRO DE AMORIM Vistos, 

etc. I - INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; II - Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no 

prazo de 03 (três) dias; III - Decorrido o aludido prazo, certifique-se que 

não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do 
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referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; IV - Efetuada a penhora, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial 

(artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer 

embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob 

pena de prosseguimento da execução; V - Efetuada a penhora e 

designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva 

audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso 

I, ambos da Lei 9.099/95; VI - Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve o presente como 

Mandado/Ofício/Carta Precatória/Carta de Citação/Intimação. Expeça-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 16 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010123-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI FERREIRA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que, no prazo de 05 dias, informe novo endereço da parte promovida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011503-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA TAUANE DIAS VASCONCELOS (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 Numero do Processo: 

1011503-80.2017.8.11.0015 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”. 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 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. Destaca-se que a Requerida produz, nos 

autos do processo nº 1011502-95.2017.8.11.0015 traz toda as provas 

documentais, não se limitando 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, observa-se que a parte 

Requerente junta aos autos do processo nº 1011502-95.2017.8.11.0015 

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. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte Requerente e DETERMINAR a CONEXÃO com fulcro 

no art. 55, §3º, NCPC, PROCEDENDO-SE o APENSAMENTO no Sistema PJe 

en t re  todos  os  au tos  n .  1011502-95 .2017.8 .11 .0015 , 

1011503-80.2017.8.11.0015 e 1011504-65.2017.8.11.0015 e, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011505-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EVERTON DOS ANJOS SOUZA (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:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011505-50.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUCAS EVERTON DOS 

ANJOS SOUZA REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelada 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. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUCAS EVERTON 

DOS ANJOS SOUZA em face de BANCO BRADESCO S/A. DA PRELIMINAR 

DA NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Rejeito a preliminar 

arguida, na medida em que a perícia grafotécnica é desnecessária no 

caso em tela, porque se trata de excessiva, impertinente e de cunho 

protelatório a realização de perícia grafotécnica, até mesmo porque as 

assinaturas do contrato apresentado pela Reclamada e as assinaturas 

dos documentos apresentados pela Reclamante, são visivelmente 

idênticas. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que: compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, abusiva e ilegal, e, por tais razões 

pleiteia indenização por danos morais. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram sequer impugnados. A reclamada apresentou nos 

autos extenso histórico de chamadas, faturas e o principal o contrato de 

empréstimo devidamente ASSINADO pelo Reclamante, bem como os 

extratos de movimentação bancária, o que comprovam a relação 

consumerista entre as partes que legitimam a cobrança, bem como a 

negativação. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. DA LITIGANCIA DE 

MÁ-FÉ Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever 

processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de 

fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por 

consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do 

NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da 

causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. 

Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, e com fulcro no art.487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS 

E NO MÉRITO JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, bem como 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) 

e de indenização de 9% (nove por cento), ambos sobre o valor da causa. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011253-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IRANILDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAR VEICULOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011253-59.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO IRANILDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CAR VEICULOS Vistos, etc. I - Certifique-se quanto 

ao trânsito em julgado da sentença. II – Se positiva a certidão, em atenção 

ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE a 

executada, por meio do número de telefone informado em mov. id. n° 

10750868, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); III - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. VI - Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências. SINOP, 17 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009571-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GUILHERME GUTJAHR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009571-57.2017.8.11.0015. REQUERENTE: WESLEY GUILHERME 

GUTJAHR DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. 1. De 

proêmio DETERMINO que a Secretaria promova ALTERAÇÃO DOS POLOS, 

tendo em vista a inversão dos polos da demanda na presente fase 

processual. 2. INTIME-SE o executado (Autor na fase de conhecimento) 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a 

sentença proferida nos autos, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil; 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado (Autor na fase de conhecimento), 
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CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a exequente (Requerida na fase de 

conhecimento) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 4. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Serve a 

presente como MANDANDO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE 

INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 17 

de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011092-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BETINE RAMOS (REQUERENTE)

VOLMIR RUBIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

ELAINE FRANCIELE FELSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011092-49.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ALINE BETINE RAMOS 

REQUERIDO: ELAINE FRANCIELE FELSKI Vistos, etc. I – Considerando o 

atestado médico acostado em ID. 11446035 datado em 04/09/2017, bem 

como considerando o fato de que já decorreu o período gestacional da 

requerida, DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 11 de outubro de 2018, às 9h00min; II - INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; III - Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; Serve a presente como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ 

OFÍCIO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 17 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009707-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

KELLY ANE GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Por não haver necessidade de produção 

de provas em audiência, entendo que a demanda comporta julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do CPC, eis que existem 

elementos probatórios suficientes para decidir sobre a matéria de fato 

alegada. Dessa forma, tendo em vista o princípio da celeridade processual 

e da razoável duração do processo e por verificar a incidência da norma 

processual mencionada, passo a julgar antecipadamente a lide. Apenas 

para melhor situar-me, cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. A requerente alega que procurou o requerido, na 

qualidade de advogado, com fito de intentar uma demanda consumerista, 

sendo fornecidos os dados e documentos necessários para tanto. 

Sustenta que passados vários meses os requeridos não ingressaram com 

a ação. Pugna então, pelo ressarcimento de cunho moral e material, ante a 

postura dos requeridos. Restando frustrada a tentativa de conciliação das 

partes, a parte requerida foi instada a apresentar defesa. Em sua defesa, 

o requerido afirma que comunicou a requerente quanto à necessidade de 

todos os documentos para a propositura da ação, visto que faltavam 

alguns que a autora ainda não lhe havia entregue. Pugna pela 

improcedência dos pleiteados danos morais, vez que, não houve qualquer 

cobrança pelos serviços litigados, nem mesmo pela consulta prestada, e 

ainda, requer a condenação da requerente a título de litigância de má-fé. 

Com efeito, o ponto CONTROVERTIDO restringe-se a aferir se assiste 

direito a requerente, isto porque, não fora proposta pelo requerido a ação 

judicial pretendida pela requerente. Pois bem. Antes de qualquer outra 

digressão jurídica, importante anotar que os fatos versados nestes autos, 

salvo melhor juízo, subsumem-se a denominada PERDA DE UMA CHANCE, 

modalidade de responsabilidade civil que se originou com a evolução do 

direito Brasileiro, sendo objeto de construções jurisprudenciais, devendo 

sua aplicação ocorrer com base na analogia e no direito comparado. A 

perda de uma chance é melhor conceituada na perda da possibilidade de 

se obter o resultado esperado ou de se evitar um possível dano, 

valorizando as possibilidades que se tinha para conseguir o resultado, 

para, aí sim, serem ou não relevantes para o direito (Sergio Cavalieri Filho, 

na obra Programa de responsabilidade civil. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2012, 

p.82). Ao contrário do lucro cessante, não se busca reparar a perda do 

resultado, mas sim, da oportunidade. Motivo pelo qual não há obrigação em 

provar que a vítima iria obter o resultado final pretendido. Até mesmo 

porque o valor da eventual indenização baseia-se no “dano” que a vítima 

experimentou por ter cessada a oportunidade de alcançar determinado 

objetivo, não havendo observância ao valor correspondente ao objeto 

final, pois não há como prever que esta iria obter o resultado na forma 

almejada. Feitas tais considerações, reportando ao caso em apreço, tenho 

que para o acolhimento do pleito indenizatório, é necessária a 

caracterização inequívoca da suscitada falha na prestação dos serviços 

por parte do requerido, na qualidade de advogado, e ainda, a real 

possibilidade de que se obtivesse êxito naquela ação. Com efeito, não há 

preenchimento dos requisitos alhures, isto porque, a postura do requerido 

não revela-se leviana, nem mesmo há aparente falha na prestação dos 

serviços, o mesmo resguardou-se no direito de não mover a ação. A 

responsabilidade dos requeridos, no presente caso, ante o aspecto 

relativo à incerteza da vantagem não experimentada, ou, perda de uma 

chance, deve ser resolvida a partir de uma detida análise acerca das reais 

possibilidades de êxito do processo, eventualmente perdidas em razão da 

desídia do procurador. Neste caso, ainda que configurada desídia, nem 

mesmo houve a perda da oportunidade de intentar a demanda, vez que, 

nada impediu a requerente de contratar os serviços de outro profissional, 

eis que, não houve preclusão dos direitos pretendidos. Vale dizer, não é o 

só fato de o advogado não ter formulado a ação, como no caso em 

apreço, que enseja sua automática responsabilização civil. É necessária a 

ponderação acerca da existência de prazo pra propor a respectiva ação. 

Neste mesmo sentido destaco o entendimento jurisprudencial abaixo 

ementado: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE DE ADVOGADO - 

PERDA DE UMA CHANCE - NÃO CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - NÃO 

CABIMENTO. - A obrigação de indenizar decorrente da perda de uma 

chance somente se configura quando há uma chance real, objetiva de se 

alcançar algum resultado, que somente não é obtido em razão da 

frustração da oportunidade por culpa de outrem, não sendo bastante a 

mera expectativa subjetiva de êxito. (TJ-MG - AC: 10701120256246001 

MG , Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 10/10/2013, Câmaras 

Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2013) destacamos 

Logo, tenho como improcedente a presente demanda, porém, referida 

improcedência não implica em automático acolhimento do pleito do 

requerido, senão vejamos. No caso sub judice não há que se falar em 

litigância de má-fé, pois a reclamante, utilizando-se dos dispositivos legais 

que achou pertinente, propôs a competente ação nada mais fez do que 

exercer seu legítimo direito. No mais, a doutrina e a jurisprudência é 

assente no sentido de que não considera lide temerária e de má-fé 

quando, em pleno exercício de um direito constitucional de petição, se 

postula dentro dos limites legais. Posto isso, indefiro a aplicação da multa 

disposta no art. 18 do CPC, conforme almejado pela parte requerida em 

sua contestação. “Ex positis”, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008012-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DOS SANTOS SBARDELOTTO (REQUERENTE)

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STYLLUS COMERCIO DE FOLHEADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008012-31.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FABIANA DOS SANTOS 

SBARDELOTTO REQUERIDO: STYLLUS COMERCIO DE FOLHEADOS LTDA 

- ME 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, 17 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1004360-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (EMBARGANTE)

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS JEAN DA CRUZ (EMBARGADO)

CM - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (EMBARGADO)

CLEBER ITACIR PINTO VIEIRA (EMBARGADO)

LIDER COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME 

(EMBARGADO)

Ary Fruto (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004360-06.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: REDEFLEX COMERCIO E 

SERVICO DE TELEFONIA LTDA EMBARGADO: CM - INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, CLEBER ITACIR PINTO VIEIRA, LIDER 

COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME, RUBENS JEAN DA 

CRUZ Vistos, etc. Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO propostos por 

REDEFLEX COM. E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA, em desfavor de CM 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA e OUTROS. Em detida 

análise dos autos, verifico que o embargante postula pela citação editalícia 

dos embargados Lider Comércio e Serviços de Tecnologia LTDA – ME e 

Rubens Jean Cruz, a fim de que se manifestem acerca da presente ação. 

Pois bem. De início, cumpre considerar o enunciado n.º 37 do FONAJE, 

que dispõe a seguinte redação: ENUNCIADO 37 – Em exegese ao art. 53, § 

4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto 

no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação 

editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, 

os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, o artigo 

830, § 2.º, do Código de Processo Civil, dispõe que: Art. 830. Se o oficial 

de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução. [...]. § 2º Incumbe ao exequente 

requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora 

certa. À vista disso, conforme a leitura do dispositivo processual, 

verifica-se que no caso em apreço, a presente demanda não se trata de 

execução, bem como que não houve nenhuma tentativa de citação dos 

embargados, sequer via correios. Ademais, o artigo 18 da Lei 9.099/95, 

leciona que: Art. 18. A citação far-se-á: [...] § 2º Não se fará citação por 

edital. Dessa forma, considerando que a CITAÇÃO FICTA nos Juizados 

Especiais trata-se de MEDIDA EXCEPCIONAL, precisamente apenas nas 

ações de EXECUÇÃO, nos casos em que ocorrer inexitosa as demais 

tentativas de citação, tenho por bem INDEFERIR o pleito formulado pelo 

embargante, eis que não encontra respaldo legal. No que tange ao pedido 

de citação da empresa CM Indústria e Comércio de Madeiras LTDA na 

pessoa do advogado já constituído na ação principal, DEFIRO, eis que 

amparado pelo Art. 677, §3º do CPC. A par de todo o exposto, 

DETERMINO: I – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, traga aos autos o ENDEREÇO ATUALIZADO dos embargados Líder 

Comércio e Serviços de Tecnologia Ltda. – ME e Rubens Jean Cruz, 

requerendo, ao final, o que entender de direito, sob pena de preclusão; II - 

CITE-SE e INTIME-SE a embargada CM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se sobre os presentes embargos, conforme 

artigo 679 do CPC. Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 17 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008364-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO 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: 

1008364-23.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCISCO DOS SANTOS 

FILHO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. I - RECEBO O RECURSO 

INOMINADO; II - Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, 

entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, 

contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o 

ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a 

instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, 

pois consoante entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais, e quando 

estão rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 

9.099/95; III - Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, 

consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a 

Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL 

realizar a análise acerca do deferimento ou não do benefício; IV - 

CERTIFIQUE-SE se já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda 

não tenha sido apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995; V - 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, 

CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste 

Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 

17 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012373-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES GUERRA SCHENATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L G LAMINADOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012373-40.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LOURDES GUERRA 

SCHENATTO REQUERIDO: L G LAMINADOS EIRELI - EPP Vistos, etc. 1. 

Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos 

termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, 

podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 15 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 8012191-88.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G.S KELM & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CABOCLO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012191-88.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: G.S KELM & CIA LTDA - EPP 

EXECUTADO: MARIA APARECIDA CABOCLO DA SILVA Vistos, etc. 1. 

Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos 

termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, 

podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 15 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012930-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA ANDREIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012930-15.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: JUREMA SALETE GRAPIGLIA 

TOZI EXECUTADO: ANGELA ANDREIA DOS SANTOS Vistos, etc. 1. Tendo 

em vista que o executado até o presente momento não quitou a dívida, 

bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser 

penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos 

termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, 

podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 15 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000815-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE NAVEGACOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI LOPES RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000815-93.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: CENTRO OESTE NAVEGACOES 

LTDA - EPP EXECUTADO: CLAUDINEI LOPES RODRIGUES Vistos, etc. 1. 

Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos 

termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, 

podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 16 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002384-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KALUGA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA CAMILA DA SILVA LEAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002384-32.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: KALUGA COMERCIO 

VAREJISTA DE CALCADOS LTDA - ME EXECUTADO: BRUNA CAMILA DA 

SILVA LEAL Vistos, etc. Trata-se de petitório formulado pelo exequente, 

requerendo a citação por edital da executada, uma vez frustradas as 

demais tentativas de citação. Pois bem. De início, cumpre considerar o 

enunciado n.º 37 do FONAJE, que dispõe a seguinte redação: 

“ENUNCIADO 37 – Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se 

aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, 

sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado 

o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de 

Processo Civil.” Nesse diapasão, o artigo 830, § 2.º, do Código de 

Processo Civil, dispõe que: Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. [...]. § 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, 

uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. Pelo exposto, 

considerando que já houve a tentativa de citação da executada por oficial 

de justiça em endereços distintos, DEFIRO o postulado do exequente em 

ID. 11270045, EXPEÇA-SE EDITAL para CITAÇÃO da executada, devendo 

o mesmo ser afixado na sede do Juízo e publicado no DJE apenas uma 

vez com prazo máximo de 15 (quinze) dias. Conste, ainda, do edital, que 

não efetuado o pagamento ou a nomeação de bens à penhora no prazo de 

03 (três) dias, proceder-se-á ao arresto de bens. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 15 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007969-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA TEREZINHA TEIXEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007969-94.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VILMA TEREZINHA TEIXEIRA 

DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. Aduz a 

requerente que recebe um benefício de Pensão por Morte junto ao INSS e 

que, em 26 de julho de 2016, a requerida lançou um empréstimo 

consignado, parcelado em 24 vezes, com prestações mensais de R$ 

150,39, vinculado ao seu benefício. Narra a autora que não realizou o 

contrato de empréstimo e que os descontos são indevidos, razão pela 

qual pugna pela antecipação da tutela para que sejam suspensos os 

descontos em seu benefício. Pois bem. De proêmio, é imperioso consignar 

que os litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a 

verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC, 

respondendo por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 

81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a 

verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal, 

conforme arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. 

Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder ao provimento 

jurisdicional que será prestado se a ação for julgada procedente, devendo 

estar apta a assumir os contornos de definitividade pela superveniência 

da sentença. O novo Código de Processo Civil, que unificou os institutos 

da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os 

requisitos para concessão da tutela são a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o 

autor demonstrar por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, 

conjugada com os documentos juntados, a existência dos requisitos acima 

narrados. No caso sob análise, a autora aduz que não contratou os 

serviços de empréstimo da requerida, tratando-se de verdadeira prova 

negativa, cabendo à demandada comprovar a licitude da cobrança, tendo 

em vista ainda a hipossuficiência da autora na relação em análise. De mais 

a mais, estando o débito em discussão, deve ser concedida a tutela, até 

ulterior deliberação, tendo em vista o perigo da demora, pois, ninguém 

pode ignorar os prejuízos de ver descontos mensais no benefício 

previdenciário que é utilizado para subsistência da autora, sendo certo 

que não há dano inverso à demandada, posto que, demonstrada a 

legalidade das cobranças, as parcelas poderão ser descontadas 

diretamente do benefício previdenciário. 1. Sendo assim, com fulcro no 

artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, 

DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO que a requerida SUSPENDA os 

desconto/abatimento mensais no benefício previdenciário da autora, 

referente ao contrato discutido nos autos (Número 97-819187382), até 

ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Consigno que, no que tange ao pedido de restituição de 

valores, será analisado no momento da sentença de mérito, após a 

formação do contraditório. 2. Considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, 

inciso VIII da Lei Consumerista. 3. Sem prejuízo do exposto, cite-se a 

reclamada para comparecimento em audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderão oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Intime a autora acerca da audiência 

conciliatória. Cumpra-se, servindo o presente como CARTA PRECATÓRIA, 

MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e OFÍCIO. SINOP, 17 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008010-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON NOBRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008010-61.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CLEVERSON NOBRE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende a 

antecipação dos efeitos da tutela, para que assim o reclamado retire seus 

dados dos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta o requerente que foi 

surpreendido com a anotação indevida realizada pela requerida. Pugna 

pela concessão da tutela em razão de estar com o crédito abalado, 

impedido de realizar compras no comércio em razão da negativação 

indevida. 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. Ausente um dos requisitos 

autorizadores da concessão, não há como acolher o pedido de tutela 

antecipada na inicial, eis que, pressupõe a presença concomitante dos 

mencionados requisitos. Da análise acurada do caso em tela, não visualizo 

indubitavelmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

sendo certo que, conforme se verifica do extrato do SPC/SERASA juntado 

pelo reclamante, o mesmo possui outras anotações de restrição em seu 

nome, uma com data anterior e outra posterior à negativação ora em 

debate, razão pela qual o deferimento da medida não surtiria qualquer 

efeito prático, restando ausente o perigo na demora. Assim, INDEFIRO o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consignando que a mesma 

poderá ser concedida por ocasião da sentença em caso de procedência 

da demanda. Sem prejuízo do exposto, cite-se o reclamado para 

comparecimento em audiência de conciliação a ser designada conforme 

pauta pré-estabelecida, 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. 

INTIME-SE o autor no que se refere a data da audiência conciliatória, 

quando designada. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 17 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008091-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZUILDA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008091-10.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ZUILDA RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Compulsando 

os autos verifico que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela 

de urgência, trazendo os elementos que entende necessários à 

comprovação de suas alegações. Verbera a autora que é acadêmica do 

curso de enfermagem oferecido pela demandada. Estende afirmando que 

se inscreveu no programa governamental FIES, com contemplação de 

100% da bolsa de estudos, com início no semestre letivo de janeiro de 

2012. Alega que em janeiro de 2018 foi surpreendida com a inclusão de 

seu nome no SERASA por uma dívida no valor de R$ 4.577,89 proveniente 

da demandada. Aduz que desconhece a origem do débito, uma vez que 

todos os outros lançamentos no sistema SISFIES constam como pagos. 

Assevera que pelo extrato fornecido pela faculdade, consta como todas 

as mensalidades quitadas pelo sistema de financiamento. Afirma que a 

cobrança realizada pela requerida é indevida. À vista disso, a requerente 

pugna pela antecipação da tutela, para que seja excluída a negativação de 

seus dados, ao argumento de que o débito é indevido. Pois bem. Da 
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análise da exposição fática, verifico que a autora merece o deferimento da 

medida liminar, ante a impossibilidade de se produzir prova negativa, como 

é o caso dos autos, uma vez que a requerente alega que o sistema de 

financiamento estudantil efetuou todos os pagamentos de mensalidade 

junto à requerida, ao passo que a autora em nada deve à demandada. É 

nesse sentido a decisão referente ao Agravo de Instrumento n.º 

131178/2009, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do 

Julgamento 03/03/2010, Data da publicação no DJE 17/03/2010, conforme 

ementa segue transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. 

Tendo a parte ingressado com ação em que pleiteia o reconhecimento da 

inexistência do débito sob fundamento de que nunca manteve relação 

jurídica com a parte adversa, deve ser excluído seu nome dos bancos 

negativos de dados. Não se pode exigir do autor a produção de prova 

negativa. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim 

entendeu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PROTESTO DE DUPLICATA - EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - PROVA NEGATIVA ? 

RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de inexigibilidade do título 

protestado for a inexistência de relação jurídica subjacente à cártula, o 

pedido de suspensão do protesto deve ser submetido ao juiz da causa.?

Tendo a parte ingressado com ação em que pleiteia o reconhecimento da 

inexistência do débito sob fundamento de que nunca manteve relação 

jurídica com a parte adversa, deve ser excluído seu nome dos bancos 

negativos de dados. Não se pode exigir do autor a produção de prova 

negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) (AI, 125804/2012, 

DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A jurisprudência pátria 

tem pontificado como flagrantemente abusivo o lançamento dos dados 

cadastrais de consumidor nos cadastros e registros da SERASA e SPC, 

quando o débito encontra-se em discussão judicial. É exatamente esta a 

hipótese: o débito, segundo se alega é inexistente, foi trazido à discussão, 

neste processo, não se podendo de antemão admitir a positivação, ato 

unilateral adotado como meio coativo e que gera graves restrições 

comerciais ao usuário, parte hipossuficiente na relação de consumo. De 

mais a mais, repetindo que o débito enconta-se em discussão judicial deve 

ser concedida a tutela, tendo em vista que trata-se de medida reversível e 

não há dano inverso, bem como que a demanda versa acerca de direito 

consumeirista, onde há a inversão do ônus probatório, devendo, portanto, 

a requerida demonstrar a legalidade das cobranças. I - Sendo assim, com 

fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 

9.099/95, DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do 

nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, ao passo que 

determino a INTIMAÇÃO da requerida para que cumpra a presente 

decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, ABSTENHA-SE de 

novamente negativar o nome da reclamante até ulterior deliberação deste 

juízo; II - EXPEÇA-SE ofício ao SERASA, solicitando o cumprimento da 

presente decisão; III - 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; IV - Sem prejuízo do exposto, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO e cite-se a reclamada para comparecimento 

em audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 17 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010032-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010032-29.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ELISANGELA MARCARI 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Em ID. 11020262 o 

executado informa nos autos o adimplemento quanto à obrigação de fazer, 

objeto da presente ação. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, sem maiores 

delongas, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO, com 

fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, não havendo outras providências a serem adotadas na presente 

demanda, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações necessárias. 

Intime-se. 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: 1001548-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI BORNIA BARRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001548-25.2017.8.11.0015. REQUERENTE: IVANI BORNIA BARRES 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovantes de mov. n.º 13853891 e 6758629 dos autos. 

Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor da 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 15 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006838-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUEMAR MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006838-21.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SUEMAR MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o requerido procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de ID. 13373452. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte 

requerida para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício 

Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso 

quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o 

prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, 

parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do exequente. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 16 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020114-68.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY RODRIGUES VENIT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8020114-68.2015.8.11.0015. REQUERENTE: JHONNY RODRIGUES VENIT 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o requerido procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de ID. 13057488 Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte 

requerida para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício 

Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso 

quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o 

prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, 

parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do requerente. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 16 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009430-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

V. L. DIAS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009430-38.2017.8.11.0015. REQUERENTE: V. L. DIAS & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 12228797 dos autos. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 17 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 265865 Nr: 6996-30.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO SEBIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Diniz - OAB:, JULIO 

CESAR ESQUIVEL - OAB:MT/19.211

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar os d. advogado do 

réu para que se manifeste acerca do laudo de fl. 279.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 324508 Nr: 6004-98.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FIDELIS MIRANDA 

GOMES - OAB:23126/MT

 Certifico e dou fé que o Advogado PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES, fica 

devidamnete INTIMADO à apresentar nestes autos, reposta à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 328920 Nr: 8755-58.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN TELES DE BARROS, DOUGLAS 

ARAÚJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:MT/14.934

 Tendo em vista que, embora intimado (fl. 100), o advogado constituído 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 462 de 559



pelo acusado Alan à fl. 91 não apresentou resposta à acusação no prazo 

legal, determino seja ele novamente intimado para tal finalidade, ou para 

juntar aos autos termo de renúncia, com o respectivo ciente do acusado e 

a comprovação do decurso de 10 (dez) dias de referida comunicação, no 

prazo de 48 horas, sob pena de comunicação à OAB para instauração de 

processo disciplinar por desídia profissional, nos termos do art. 34, inciso 

XI , da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados 

do Brasil).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 331643 Nr: 10545-77.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA DOS SANTOS, SIDNEI MARTINS 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA HAUBERT SANTOLIN 

ANDRADE - OAB:22.002-O, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - 

OAB:OAB/MT 19.234/0, LUCIA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 20024/O

 Certifico e dou fé que a Advogado LUCIA DE SOUZA, fica devidamente 

INTIMADA 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.: 297138 Nr: 6674-73.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Medida Cautelar - Código Apolo 297138

Vistos.

Diante do extrato juntado às fls. 203/206, retirado do site do Tribunal de 

Justiça deste Estado , noticiando que a matéria ventilada no presente feito 

foi remetida à análise do STJ (Superior Tribunal de Justiça), determino que 

o presente feito seja encaminhado ao arquivo provisório deste Juízo, pelo 

prazo de 03 (três) meses.

Vencido o prazo acima fixado, voltem-me conclusos.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o requerente, por intermédio de seu advogado.

Cumpra-se.

 Sinop, 15 de agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 262902 Nr: 5345-60.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR MANTAGNERI MIORANZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA MONTAGNERI 

MIORANZA - OAB:20.318

 Impulsiono os presentes autos para intimar a advogada de Defesa, para 

que no prazo de 05 (cinco)dias, apresente o atual endereço do acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 332329 Nr: 11005-64.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MORTEAN - 

OAB:OAB/PR 69616

 Carta Precatória - Código Apolo 332329

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição das 

testemunhas Pablo Mathias Ribeiro de Oliveira Moraes e Marcos Roberto 

Ugeda.

Designo o dia 25 de setembro de 2018, às 13 horas para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem como 

para que providencie as intimações necessárias, nos termos da Súmula 

273, do STJ.

 Notifique-se o Ministério Pública.

Intimem-se as testemunhas, comunicando-se o seu superior hierárquico.

Intimem-se os advogados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 15 de agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 316678 Nr: 697-66.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 Carta Precatória - Código Apolo 316678

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição das 

testemunhas de acusação Antônia Maria da Silva e Heloiza Fernanda da 

Silva Lima e das testemunhas de defesa João Carlos Martinelli, Eliandro 

Francisco da Silva, Silene Aparecida de Oliveira, Arnaldo José da Silva.

Designo o dia 13 de dezembro de 2018, às 13 horas para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem como 

para que providencie as intimações necessárias, nos termos da Súmula 

273, do STJ.

 Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as testemunhas.

Intimem-se os advogados do acusado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 13 de agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 331970 Nr: 10762-23.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON GIRARDI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:21081/MT

 Carta Precatória - Código Apolo 331970

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder à inquirição da 

testemunha Wellinton Lacerda.

Designo o dia 25 de setembro de 2018, às 13h15min para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem como 

que providencie as intimações necessárias, nos termos da Súmula 273, do 

STJ.

 Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a testemunha.

Intime-se o advogado.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 15 de agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 296602 Nr: 6336-02.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON DE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Junte-se cópia do Acórdão julgado em 12.12.2017 nos autos do Recurso 

de Apelação nº 125800/2017, após, dê-se vista às partes, pelo prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, para manifestarem-se.

Por conseguinte, fica prejudicada a audiência de instrução e julgamento 

designada para hoje.

Saem intimados os presentes.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 533476 Nr: 6281-56.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: SERVENTIA DE REGISTRO DE IMÓVEIS E OUTROS - 

PRIMEIRO OFICIO, FABRICIO FIGUEIREDO ACOSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA 

MATIAS - OAB:OAB/MT 17.348-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...)Feitas essas considerações, JULGO PROCEDENTE a presente 

Suscitação de Dúvida formulada pela Tabeliã do 1º Serviço Registral da 

Comarca de Várzea Grande, a pedido do Sr. Fabrício Figueiredo Acosta., 

nos termos do art. 203, I, da Lei n.º 6.015/73.

Custas pelo Sr. Fabrício Figueiredo Acosta (Lei n.º 6.015/73 – art. 207). 

Transitado em julgado, proceda-se na forma do inc. I, do art. 203, da Lei de 

Registros Públicos (Lei n.º 6.015/73), restituindo os documentos à parte, 

independentemente de translado, dando-se ciência da decisão à Tabeliã, 

para que a consigne no Protocolo e cancele a prenotação.Após, 

arquivem-se, com as anotações e baixa necessárias. P. R. I. Ciência ao 

MP. Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão servirá como comunicação (Ordem de Serviço n.º 2/2017/DF)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 532055 Nr: 5471-81.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CELSO LUIZ PEREIRA, ROSE MEIRE ANTONIA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA DE CAMPOS MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO DE SOUZA 

- OAB:OAB-MT 4801-B, MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO - 

OAB:MT 12.184

 "(...) Feitas essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE a presente 

Suscitação de Dúvida Inversa formulada pelo Sr. Celso Luiz Pereira e 

Rose Meire Antonia Silva Pereira. Comunique-se à CGJ para conhecimento 

e eventuais providências, uma vez que esta decisão colide com a decisão 

judicial que ordenou o registro imobiliário. Custas pelos Srs. Celso Luiz 

Pereira e Rose Meire Antonia Silva Pereira (Lei n.º 6.015/73 – art. 207). 

Transitado em julgado, proceda-se na forma do inc. I, do art. 203, da Lei de 

Registros Públicos (Lei n.º 6.015/73), restituindo os documentos à parte, 

independentemente de translado, dando-se ciência da decisão à Tabeliã, 

para que a consigne no Protocolo e cancele a prenotação. Após, 

arquivem-se, com as anotações e baixa necessárias. P. R. I. Ciência ao 

MP. Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão servirá como comunicação (Ordem de Serviço n.º 2/2017/DF)".

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 263295 Nr: 2275-50.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBDS, CGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224, JULINIL GONÇALVES ARINI - 

OAB:1.136, Licinio Guilherme Antunes Maciel Junior - OAB:21858/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, o Mandado de Prisão foi cadastrado no BNMP2, 

e a Carta Precatória foi protocolizada no PJe – Primavera do Leste/MT, 

com os seguintes dados:

Número do processo: 1005825-81.2018.8.11.0037

Órgão julgador: 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Jurisdição: PRIMAVERA DO LESTE/MT

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 399186 Nr: 10897-79.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO CALDERAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GONÇALO VALÉRIO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONEMAR SAYD PINTO - 

OAB:18852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO JONEMAR SAYD PINTO PARA DEVOLVER 

O PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM CARGA ALÉM DO PRAZO LEGAL, 

EM 03 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À VISTA FORA DE 

CARTÓRIO, MULTA CORRESPONDENTE À METADE DO SALÁRIO MÍNIMO E 

COMUNICAÇÃO À SEÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

PARA PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E IMPOSIÇÃO DE MULTA. (CNGC, 

Seção 10 - Art. 431 e seguintes).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 29064 Nr: 440-28.1991.811.0002

 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: MEC, MFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 10.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO AGRINALDO JORGE RODRIGUES PARA 

DEVOLVER O PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM CARGA ALÉM DO 

PRAZO LEGAL, EM 03 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À 

VISTA FORA DE CARTÓRIO, MULTA CORRESPONDENTE À METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO E COMUNICAÇÃO À SEÇÃO DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL PARA PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E 

IMPOSIÇÃO DE MULTA. (CNGC, Seção 10 - Art. 431 e seguintes).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 207285 Nr: 3192-74.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERSMJADDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21.352/0-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DINEY LEITE DA COSTA PARA DEVOLVER 

O PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM CARGA ALÉM DO PRAZO LEGAL, 
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EM 03 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À VISTA FORA DE 

CARTÓRIO, MULTA CORRESPONDENTE À METADE DO SALÁRIO MÍNIMO E 

COMUNICAÇÃO À SEÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

PARA PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E IMPOSIÇÃO DE MULTA. (CNGC, 

Seção 10 - Art. 431 e seguintes).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 448428 Nr: 11126-05.2016.811.0002

 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: CADCO, ECDO, WYCDO, LFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORVALINO GLERIAN - OAB:MT 

18.906, RENATA AUXILIADORA GLERIAN - OAB:16.532, ROSEMARY 

MENEZES SOUZA KAWAKAMI - OAB:MT 14.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO ROSEMARY MENEZES SOUZA PARA 

DEVOLVER O PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM CARGA ALÉM DO 

PRAZO LEGAL, EM 03 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À 

VISTA FORA DE CARTÓRIO, MULTA CORRESPONDENTE À METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO E COMUNICAÇÃO À SEÇÃO DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL PARA PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E 

IMPOSIÇÃO DE MULTA. (CNGC, Seção 10 - Art. 431 e seguintes).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 448795 Nr: 11298-44.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG, CGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDSADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:13593, HUDYANE M. DE OLIVEIRA COSTA - OAB:MT/15.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO ADRIANO DOS SANTOS COSTA PARA 

DEVOLVER O PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM CARGA ALÉM DO 

PRAZO LEGAL, EM 03 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À 

VISTA FORA DE CARTÓRIO, MULTA CORRESPONDENTE À METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO E COMUNICAÇÃO À SEÇÃO DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL PARA PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E 

IMPOSIÇÃO DE MULTA. (CNGC, Seção 10 - Art. 431 e seguintes).

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005760-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGDA MARIA DA CUNHA OAB - MT7233/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ADAO DA SILVA (INVENTARIADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005760-94.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial deve ser 

emendada, na medida em que não foi atribuído valor da causa. Assim 

sendo, intime-se a requerente, via Advogado, para emendar a petição 

inicial (art. 319, V, do CPC). No caso em tela, verifica-se ainda que a 

requerente, na realidade, pretende a expedição de Alvará Judicial para o 

levantamento dos valores deixados em contas do “de cujus”. Dessa 

forma, deve retificar a petição inicial e adequá-la a este pedido. Mais. 

Afirma ser a única herdeira, de modo que deve carrear aos autos a 

certidão de óbito do genitor do falecido. Por fim. A requerente deve 

carrear também aos autos certidão de óbito do “de cujus” uma vez que 

está ilegível. Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006355-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA COSTA LEITE DALPIAN OAB - MT0009066A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. N. D. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1006355-93.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 14772150, 14816325 

Várzea Grande/MT, 17 de agosto de 2018. Nercy Anchieta Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004218-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. D. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1004218-41.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: A Advogada da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

13811621 e da certidão que designou audiência de ID 14770839. Várzea 

Grande/MT, 17 de agosto de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004575-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JENIFER CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1004575-21.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: A Advogada da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

13985156 e da certidão que designou audiência de ID 14770885. Várzea 

Grande/MT, 17 de agosto de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003085-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. C. (ADVOGADO(A))

E. A. F. D. M. (ADVOGADO(A))

M. Y. B. S. (ADVOGADO(A))

T. G. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. P. (ADVOGADO(A))

V. F. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1003085-61.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - Aos Advogados das Partes e ao 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 14776900 e da certidão 

que designou audiência de ID 14810042. Várzea Grande/MT, 17 de agosto 

de 2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003085-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. C. (ADVOGADO(A))
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E. A. F. D. M. (ADVOGADO(A))

M. Y. B. S. (ADVOGADO(A))

T. G. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. P. (ADVOGADO(A))

V. F. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1003085-61.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - Aos Advogados das Partes e ao 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 14776900 e da certidão 

que designou audiência de ID 14810042. Várzea Grande/MT, 17 de agosto 

de 2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003566-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. S. C. (AUTOR(A))

D. M. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1003566-24.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 13059297 14650501 

14820963 Várzea Grande/MT, 17 de agosto de 2018. Nercy Anchieta 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005316-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. D. S. B. (AUTOR(A))

C. A. M. F. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. B. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1005316-61.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Advogado da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

14001334 e da certidão que designou audiência de ID 14770983. Várzea 

Grande/MT, 17 de agosto de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002132-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. P. F. (ADVOGADO(A))

C. D. B. F. (REQUERENTE)

G. H. C. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. A. D. P. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1002132-97.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Recebo o 

processo no estado em que se encontra. Trata-se de Ação de Execução 

de Alimentos. Defiro a AJG. Os artigos mencionados na exordial são do 

Código de Processo Civil de 1973, revogado. A exequente não carreou 

aos autos o título judicial, ou seja, a sentença homologatória, apenas o 

acordo, o que não é suficiente para ajuizar a demanda. Intime-se para 

emenda em 15 dias. Com a emenda, proceda-se à conclusão. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 349637 Nr: 15546-24.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIO FERNANDES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA RODRIGUES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB-MT 9.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Ante o exposto, com fulcro nos arts. 1.583 e seguintes, 1.723, 1.725 e 

1.726, todos do Código Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos constantes na inicial, para o fim de reconhecer e dissolver a união 

estável havida entre Lídio Fernandes Leite e Antônia Rodrigues Lima, no 

período de 23/09/2001 a Janeiro de 2014, bem ainda reconhecer que a 

requerida tem direito à metade do imóvel adquirido na constância da união, 

mediante esforço comum do casal, devendo ser partilhados na proporção 

de 50% para cada cônjuge (fls. 103/104).Em cumprimento de sentença, se 

apurado a existência de um Corsa ano 1997, em nome de qualquer das 

partes, o valor do bem deverá ser dividido igualmente entre as 

partes.Prejudicado o pedido de alimentos.P. R. I.As parte decaíram 

igualmente do pedido, de modo que compensam-se eventuais honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 1.500,00, suspensa a cobrança também 

em virtude da AJG. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimento 

de qualquer espécie, arquive-se o feito com baixa na 

Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 16 de Agosto de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 114057 Nr: 9509-25.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGROeorPsmNSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JÚNIOR 

- UNIVAG - OAB:OAB/MT 5645, UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 9509-25.2007.811.0002.

Código nº. 114057.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos.

Devidamente intimada, por seu patrono e pessoalmente, para dar 

andamento ao processo, a representante legal do exequente permaneceu 

inerte (fls. 178, 182, 186 e 187).

O Ministério Público pugnou pela extinção do processo sem resolução do 

mérito (fls. 194).

Assim sendo, diante da desídia da parte autora em prosseguir com o feito, 

não há alternativa a não ser a extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão que decretou a prisão civil do devedor (fls. 145).

Recolha-se o mandado de prisão expedido.

P. R. I.

Isento de custas (fls. 19).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 16 de Agosto de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 404979 Nr: 13902-12.2015.811.0002

 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: MJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695, ROBSON DA SILVA - OAB:17056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 FUNDAMENTO E DECIDO.DO DIVÓRCIO.Aprecio parcialmente o mérito da 

pretensão deduzida nos autos, na medida em que o pedido de divórcio não 

encontra oposição e não depende de qualquer requisito a não ser a 

vontade das partes. Em assim ocorrendo, decreto o divórcio do casal e 
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determino a expedição de ofício para averbação no cartório competente, 

anotando-se que a requerida voltará a usar o nome de solteira, qual seja: 

Andreia Campos de Souza (fls. 12).DA PARTILHA.Presentes as condições 

da ação, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes e 

interesse processual, possível o prosseguimento do feito em seus 

ulteriores termos. Em conformidade com o disposto no art. 357, incisos I a 

V, do CPC, passo a fixar os pontos controvertidos e determinar as provas 

que serão produzidas em audiência de instrução e julgamento.Fixo como 

pontos controvertidos: a partilha de eventuais bens adquiridos pelo casal. 

Designo audiência de instrução e julgamento para data de 09 de Outubro 

de 2018, às 15horas. Intimem-se as partes para prestar depoimento 

pessoal.Autorizo a produção de prova testemunhal, devendo, o rol – que 

deve preencher os requisitos do art. 450, do NCPC, abaixo transcrito -, ser 

apresentado no prazo de 07 dias a contar da intimação para audiência de 

instrução e julgamento (art. 357, § 4º, do CPC).A intimação da testemunha 

deve ser realizada na forma do art. 455, também transcrito abaixo.

(...)Expeça-se o necessário à realização do ato.Cientifique-se o Advogado 

e o Ministério Público.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 14 de Agosto de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 313666 Nr: 9859-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDS, MSDS, VIVIANE SANFELICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDILEI SERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 9859-03.2013.811.0002.

Código nº. 313666.

VISTOS etc.

Logrado êxito parcial da penhora via BacenJud, anexo.

Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que informe a este juízo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a existência de saldo de FGTS em nome do 

executado, e, havendo, que proceda ao bloqueio até o valor da dívida.

 Intime-se a parte exequente, via Advogado, para informar a conta 

bancária para transferência.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 10 de Agosto de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 382648 Nr: 495-36.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO GOMES AMADO - 

OAB:MT 11.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:MT 9.235, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15488

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 226, § 6º, da CF/88, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

formulado entre os requerentes, no tocante a guarda, alimentos, direito de 

convivência e partilha de bens, nos termos do relatório supra e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar o DIVÓRCIO do 

casal, com a consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I.Custas 

já recolhidas.Oficie-se ao empregador do requerido, para desconto da 

pensão alimentícia em folha de pagamento e posterior depósito em conta 

bancária em nome da genitora como informado às fls. 58, item 

“7”.Lavre-se termo de guarda unilateral em favor da genitora.Após o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado para averbação no cartório 

competente (art. 10, I, do CC/2002), anotando-se que o cônjuge virago 

voltara a usar o nome de solteira, qual seja Elane Cristina Ribeiro (fls. 16). 

Em seguida, arquive-se.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 16 de Agosto de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 348364 Nr: 14544-19.2014.811.0002

 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: IBC, EBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:8004/MT-230904/, UNIVAG-NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURIDICA - OAB:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial.P. R. I.Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), suspensa a cobrança eis que 

a autora é beneficiária da AJG (fls. 29).Após o trânsito em julgado, e 

observadas as formalidades legais, arquive-se e dê-se baixa. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 16 de Agosto de 2018.CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 347355 Nr: 13719-75.2014.811.0002

 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: LCDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMEIRE DADONA - 

OAB:17.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIC - VÁRZEA GRANDE - 

OAB:

 Diante do exposto, acolho o pleito do Ministério Público, e reconheço a 

incompetência absoluta deste Juízo e determino a remessa destes autos à 

J u s t i ç a  F e d e r a l ,  a p ó s  a s  b a i x a s 

necessárias.Intimem-se.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 16 de Agosto de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 332379 Nr: 1107-08.2014.811.0002

 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: TATIANE ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SIQUEIRA CASSEMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT 14.970

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 1.583 do Código Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na petição inicial para o fim de CONCEDER A GUARDA 

COMPARTILHADA DO INFANTE J. A. da C. C. AOS GENITORES, com 

domicílio na residência paterna.A genitora poderá buscar o adolescente na 

escola duas vezes por semana e deixá-lo na residência paterna até às 20 

horas do mesmo dia, acordando com o pai os dias que tal ocorrerá, e, não 

havendo acordo, a mesma deverá buscar o filho às terças e 

quintas-feiras. Terá ainda o filho em sua companhia em finais de semana 

alternados, das 08 horas do sábado até às 18 horas do domingo. A 

primeira parte das férias escolares do meio do ano e do final do ano com a 

genitora e a segunda metade com o genitor. Os feriados prolongados 

serão alternados entre os genitores. O Natal e Ano Novo, alternados entre 

os genitores. O aniversário do filho será passado com a mãe e com o pai, 

alternadamente; caso seja possível acordo entre as partes, o filho poderá 

passar o dia com um dos genitores e a noite com o outro. A requerente 

poderá buscar o filho na casa do requerido ou vice-versa para 

festividades de aniversário de parentes, sempre respeitando, caso 

durante a semana, o horário escolar e sempre mediante prévio aviso, 

ainda que de um dia ou pela manhã do dia da comemoração. As 

comemorações do dia das mães e do dia dos pais, bem ainda aniversários 

dos genitores, o filho passará respectivamente com o genitor 
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homenageado.P. R. I.Lavre-se o termo de guarda compartilhada em favor 

dos genitores.O requerido decaiu de parte maior do pedido, motivo pelo 

qual condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a cobrança, 

eis que o requerido é beneficiário da AJG.Após o trânsito em julgado, 

lavrado e assinado o termo de guarda, arquive-se o feito, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se.Várzea Grande, 16 de Agosto de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 447939 Nr: 10880-09.2016.811.0002

 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: MJMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAN ESCUDEIRO GUTIERRES 

- OAB:4344-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006037-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

W. J. D. S. A. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006037-13.2018.8.11.0002. AUTOR: LAUREANGELA SILVINA DA SILVA 

RÉU: RIVERSON JOSE DE ASSUNCAO Vistos etc. Os autos vieram-me 

conclusos em face dos Embargos de Declaração acostado no id. n. 

14692040, alegando, em síntese, que a decisão proferida no decisório do 

id. n. 14610463 foi contraditória, uma vez que alega que este Juízo é 

competente para processar e julgar o feito. É o relato necessário. 

Fundamento e decido. Inicialmente, ao contrário do alegado nas razões 

dos Embargos, friso que em nenhum momento fora declarada a 

incompetência deste Juízo. Os Embargos de Declaração, a teor do que 

prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para 

suprir omissão, esclarecer obscuridade, desfazer contradição, bem como 

corrigir erro material, senão vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o. No caso em análise, não há que se 

falar em vício no decisum capaz de ensejar o acolhimento dos Embargos 

opostos, haja vista que o indeferimento da inicial está baseado na 

irregularidade em que o feito se encontra. Explico. Conforme explana art. 

531, §2º, do CPC/2015, o cumprimento definitivo da obrigação alimentar 

será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a 

sentença, quais sejam os autos sob o n. 8059-13.2008.811.0002 (Cód. 

212548). Sobreleva-se que a extinção do presente feito em nada tem a 

ver com a competência do Juízo, mas na desconformidade com o que 

preceitua o Código Processual Civil, em seu art. 531, § 2º, do CPC/2015. 

Assim sendo, inexistem na decisão embargada, quaisquer dos vícios 

elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual, não 

há que se falar em acolhimento dos Embargos opostos. Ex Positis, 

CONHEÇO eis que tempestivo; Entretanto NÃO ACOLHO os presentes 

Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão invectivada. 

Proceda-se o integral cumprimento das determinações contida no decisum 

do id. n. 14610463. Intime-se. Às providências. (Assinado Digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002078-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CRISTINA DE GODOY GEHLEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA MACHADO KOCH OAB - MT19854/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002078-05.2016.8.11.0002. REQUERENTE: DAYANE CRISTINA DE 

GODOY GEHLEN REQUERIDO: GABRIEL GEHLEN COSTA Vistos etc. Não 

há como se dar prosseguimento nesta ação de Inventário, eis que o mérito 

do pedido de Reconhecimento da União Estável havida entre a autora e o 

de cujus em trâmite nesta especial izada sob o n. 

1000984-22.2-16.811.0002, implicará diretamente no quinhão hereditário 

das partes. Destarte, não havendo medidas de urgência a serem tomadas 

nestes autos, SUSPENDO seu regular tramite até o deslinde final nos autos 

supracitados, o qual resta pendente de razões finais pelo MPE. Aguarde 

manifestação do Parquet naqueles autos e, em seguida, volvam-me 

imediatamente conclusos ambos os processos, para decisão conjunta. 

Intime-se. Notifique-se. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008365-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. A. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA ALVES RIBEIRO OAB - MT20370/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1008365-47.2017.8.11.0002 

Certidão de Designação de Audiência (conciliação) Cumprindo ordem 

judicial, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo 

audiência de conciliação para o dia 3 de outubro de 2018, às 14horas. 

Várzea Grande/MT, 17 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005204-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. T. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. C. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1005204-29.2017.8.11.0002 

Certidão de Designação de Audiência (conciliação) Cumprindo ordem 

judicial, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo 

audiência de conciliação para o dia 3 de outubro de 2018, às 15horas. 

Várzea Grande/MT, 17 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 das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 324516 Nr: 20915-33.2013.811.0002

 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: VADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORA VIVIANE 

MODESTO GRAMULHA - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO - OAB:

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifiquei que a tentativa de intimação do 

requerido restara inexitosa, conforme certidão exarada pelo Oficial de 

Justiça à fl. 96.

Diante da informação trazida aos autos pela requerente à fl. 105f/v, 

atualize-se o endereço do requerido, desentranhe-se o mandado de 

intimação para nova tentativa de cumprimento da decisão de fl. 86, com 

observância das benesses do art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 420034 Nr: 22020-74.2015.811.0002

 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: DELVAN DE OLIVEIRA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE RAMOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELCIO CARLOS VIANA 

PINTO - OAB:OAB/MT 6588

 pelo que determino que a secretaria deste Juízo designe audiência de 

Instrução e Julgamento de acordo com a disponibilidade de pauta deste 

Juízo, intimando-se às partes com as formalidades de praxe.Ressalto que 

apesar das partes terem sido intimadas para especificarem as provas que 

pretendiam produzir, conforme determinação à fl. 234, deixaram 

transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (fl. 238). Desta feita, torno 

precluso o direito de produção de provas pelas partes.Intimem-se as 

partes e seus procuradores, para o devido comparecimento. Notifique-se 

o Ministério Público Estadual.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 420034 Nr: 22020-74.2015.811.0002

 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: DELVAN DE OLIVEIRA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE RAMOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELCIO CARLOS VIANA 

PINTO - OAB:OAB/MT 6588

 Certifico que cumprindo Decisão de 14/08/2018, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 06/09/2018 às 16h:20min. Intimem-se as parte e 

seus procuradores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 285898 Nr: 4999-90.2012.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GEDMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:7099, ALEXANDRE TADEU DA SILVA - ESTAGIARIO - OAB:RG: 

1638746-5, LIZIA S. MENNA BARRETO FERREIRA - OAB:, RONAN 

JACKSON COSTA- UNIVAG - OAB:4871/MT

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., conforme Relatório de Visita Psicossocial encartada as 

fls.130/133, impulsiono estes autos as partes.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002442-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL SALDANHA (REQUERENTE)

NEUSA DE ALMEIDA SALDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

fornecer seus dados bancários

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 412085 Nr: 17845-37.2015.811.0002

 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: SADI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS S.A, VRG LINHAS 

AÉREAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA S. DE OLIVEIRA - 

OAB:19.174, RENATO FERREIRA COUTINHO - OAB:16.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:8117

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do TJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 287215 Nr: 6514-63.2012.811.0002

 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: JUSTINO GUERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:OAB/MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 
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Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 Certifico que a apelação foi tempestiva. Impulsiono para intimar a 

requerida para apresentar as contrarrazões

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 24446 Nr: 3824-81.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ TENÓRIO DANTAS - REPRESENTADO 

POR MARIA JOSÉ VIEIRA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAFÉ QUITADA, ROBERTO ESPERIDIÃO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DOUGLAS BADRE 

TEIXEIRA - OAB:8888, Fábio Luis Griggi Pedrosa - OAB:5022, 

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:3653/MT, LUIZ EUSTAQUIO 

COSSO - OAB:4519/MT, RENATO WIECZOREK - OAB:7498, SIDNEY 

BERTUCCI - OAB:17851/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

a carta devolvida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 337738 Nr: 6019-48.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE LIMA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:OAB/MT 15.661

 Impulsiono os autos para intimar as partes a manifestarem sobre o laudo 

pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 393354 Nr: 7389-28.2015.811.0002

 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: ANTONIO SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA TORRÃO DE OURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4522, CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 3541-B, EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - 

OAB:7341-A, RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - OAB:13.873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:

 Certifico que a apelação foi tempestiva. Impulsiono para intimar a 

requerida para apresentar as contrarrazões

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 373450 Nr: 21899-80.2014.811.0002

 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: JUCIMARA REVELES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA - NOVAS CASAS BAHIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013, MAURYANNE CONCEIÇÃO DE ARRUDA - OAB:14.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO FLAVIO GONCALVES 

TORRES FREIRE - OAB:56543 , DÉCIO FREIRE - OAB:MG 19.376-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para apresentar as 

contrarrazões da apelação

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007200-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(AUTOR(A))

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADALENA RODRIGUES VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007200-28.2018.8.11.0002. 

AUTOR: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

RÉU: MADALENA RODRIGUES VIEIRA Vistos... Considerando o teor da 

Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no DJE n.° 9468, de 30/01/2015, que 

criou a Vara Especializada de Direito Bancário na Comarca de Várzea 

Grande (MT), DETERMINO a redistribuição destes autos de natureza 

bancária para a vara especializada. Ao Cartório Distribuidor para as 

devidas providências. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007087-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALVANI FERREIRA MARTINS (AUTOR(A))

DERCI ALVES MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIRO MARIA STEFANELLO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007087-74.2018.8.11.0002. 

AUTOR: DERCI ALVES MARTINS, SALVANI FERREIRA MARTINS RÉU: 

VALDEMIRO MARIA STEFANELLO Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC. Anote-se. 

Em virtude de que não se discute posse em forma de lide no usucapião e 

tão somente se comprova o lapso temporal da posse, deixo de designar 

audiência de conciliação; Determino a citação do réu, dos confinantes, 

bem como, a expedição de edital de citação aos interessados e ausentes, 

pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e 

estadual, à União, bem como, ao representante do parquet, a fim de 

manifestarem quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006858-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUSELIA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006858-17.2018.8.11.0002. 

AUTOR: JUSELIA SOARES DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos... Em se tratando de ação movida em desfavor de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há que se conhecer a 

incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja 

competência é absoluta – caráter funcional, nos termos dos arts. 62, 64, § 

1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é incompetente para o 

processamento e julgamento da lide, em vista da existência de juízo 

privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a quem compete 

processar e julgar causas cíveis em que intervenham como autor, réu, 

assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas autarquias, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações 

públicas . Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor 

de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, do CPC, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. 
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(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007074-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIRCE SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DIRCE SOARES (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007074-75.2018.8.11.0002. 

AUTOR: MARIA DIRCE SOARES RÉU: MARIA DIRCE SOARES Vistos... Em 

se tratando de Jurisdição Voluntária, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Família e Sucessões dessa 

Comarca, para onde o processo deverá ser novamente distribuído, nos 

termos da Resolução nº 11/2017/TP. Intime-se. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007129-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL PETRUCIO CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELINA NUNES ZULLI (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007129-26.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ROSENIL PETRUCIO CORREA DA SILVA RÉU: JOSELINA NUNES 

ZULLI Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos 

moldes do artigo 98 do NCPC. Anote-se. Em virtude de que não se discute 

posse em forma de lide no usucapião e tão somente se comprova o lapso 

temporal da posse, deixo de designar audiência de conciliação; Determino 

a citação do réu, dos confinantes, bem como, a expedição de edital de 

citação aos interessados e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se 

ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à União, bem como, ao 

representante do parquet, a fim de manifestarem quanto à pretensão 

inaugural. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007107-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSUNCAO MIRANDA FERREIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007107-65.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: 

ASSUNCAO MIRANDA FERREIRA JUNIOR Vistos... Analisando os autos, 

verifico que a parte autora não juntou os comprovantes de recolhimentos 

das custas e taxas processuais. Dessa forma, DETERMINO sua intimação, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o recolhimento das 

custas e taxas processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Havendo manifestação ou não, 

certifique-se, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1007291-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RILDO CABRAL DE BRITO (REQUERENTE)

MARIA GORETTI DUARTE RAPOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007291-21.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: RILDO CABRAL DE BRITO REQUERIDO: ALCOPAN ALCOOL 

DO PANTANAL LTDA - EPP Vistos... Em se tratando de Habilitação de 

Crédito em Recuperação Judicial, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA 

em favor da 4ª Vara Cível desta Comarca, para onde o processo deverá 

ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 

Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007293-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE DA CRUZ DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE DA CRUZ DE CAMPOS (RÉU)

Outros Interessados:

PATRICIA MARIA DA SILVA (TESTEMUNHA)

MARIA ANATALIA DE CAMPOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007293-88.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ATAIDE DA CRUZ DE CAMPOS RÉU: ATAIDE DA CRUZ DE 

CAMPOS Vistos... Em se tratando de Jurisdição Voluntária, DECLINO EX 

OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Família e 

Sucessões dessa Comarca, para onde o processo deverá ser novamente 

distribuído, nos termos da Resolução nº 11/2017/TP. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1007294-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILDASIO JUVENCIO DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

MARIA GORETTI DUARTE RAPOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007294-73.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: GILDASIO JUVENCIO DE VASCONCELOS REQUERIDO: 

ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP Vistos... Em se tratando 

de Habilitação de Crédito em Recuperação Judicial, DECLINO EX OFFICIO 

DA COMPETÊNCIA em favor da 4ª Vara Cível desta Comarca, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007295-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CACIO LUIZ MENEZES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACIO LUIZ MENEZES DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

AUREA ALVES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

MARIA ALVES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007295-58.2018.8.11.0002. 

AUTOR: CACIO LUIZ MENEZES DA SILVA RÉU: CACIO LUIZ MENEZES DA 

SILVA Vistos... Em se tratando de Jurisdição Voluntária, DECLINO EX 

OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Família e 

Sucessões dessa Comarca, para onde o processo deverá ser novamente 

distribuído, nos termos da Resolução nº 11/2017/TP. Intime-se. Cumpra-se. 
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(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1007297-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETTI DUARTE RAPOSO (ADVOGADO(A))

K. R. S. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007297-28.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: KAMILA RUANY SIMOES DA SILVA REQUERIDO: ALCOPAN 

ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP Vistos... Em se tratando de 

Habilitação de Crédito em Recuperação Judicial, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor da 4ª Vara Cível desta Comarca, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006850-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ADRIANA CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS 

DO MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006850-40.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: LAURA ADRIANA CARDOSO REQUERIDO: RECICLAGEM 

INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO 

GROSSO LTDA Vistos... Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) 

deprecado(s), servindo a cópia do presente de mandado. Após, 

devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, observadas 

as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006851-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEILLA MACHADO (ADVOGADO(A))

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. CEBALHO DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

JULIO CESAR MEDRADO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006851-25.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA EXECUTADO: 

JULIO CESAR MEDRADO - ME, J. A. CEBALHO DA SILVA EIRELI - ME 

Vistos... Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a 

cópia do presente de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem com 

as nossas homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006855-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE DE CAMPOS DUARTE (REQUERENTE)

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA (ADVOGADO(A))

NILSON GONCALVES DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SANTOS DE CAMPOS (REQUERIDO)

JOSÉ MARIA DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006855-62.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: NILSON GONCALVES DUARTE, MARILCE DE CAMPOS 

DUARTE REQUERIDO: DOMINGOS SANTOS DE CAMPOS, JOSÉ MARIA DE 

CAMPOS Vistos... Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), 

servindo a cópia do presente de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens, observadas as formalidades legais. 

Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006889-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DE JESUS LAURINDO PINTO (REQUERENTE)

ELBIO GONZALEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KM MARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006889-37.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: APARECIDO DE JESUS LAURINDO PINTO REQUERIDO: KM 

MARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI - EPP Vistos... Cumpra-se 

integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a cópia do presente de 

mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006895-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADINO MARINHO DA SILVA (REQUERENTE)

LUCAS ASSMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REZENDE DE CARVALHO E MARQUES DE OLIVEIRA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006895-44.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: BERNADINO MARINHO DA SILVA REQUERIDO: REZENDE 

DE CARVALHO E MARQUES DE OLIVEIRA LTDA - ME Vistos... Cumpra-se 

integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a cópia do presente de 

mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006905-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (EXEQUENTE)

BRUNO PROENÇA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PAOLIELO JUNQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006905-88.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA EXECUTADO: 

JOAQUIM PAOLIELO JUNQUEIRA Vistos... Cite-se a parte devedora para 

pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). Não efetuado o pagamento, 

penhore o Sr. Oficial de Justiça quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), procedendo a respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se o 

devedor em seguida. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe 

arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne no mandado 
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que em havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela 

metade (CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os embargos serão 

oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na 

forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 

Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006939-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO (ADVOGADO(A))

RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A (EXEQUENTE)

celso almeida da silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL FERNANDES LOPES (EXECUTADO)

ANTONIO MARCOS GULARTE (EXECUTADO)

S. F. LOPES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006939-63.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A EXECUTADO: S. 

F. LOPES - ME, SAMUEL FERNANDES LOPES, ANTONIO MARCOS 

GULARTE Vistos... Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 

(três) dias (CPC, art. 829). Não efetuado o pagamento, penhore o Sr. 

Oficial de Justiça quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), procedendo a respectiva avaliação, 

mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em 

seguida. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados 

bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne no mandado que em 

havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade 

(CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os embargos serão 

oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na 

forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 

Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006942-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ALMEIDA PIMENTEL (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA FREITAS DUARTE SANTOS (REQUERIDO)

CONSULNET-CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA S/C 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006942-18.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF 

REQUERIDO:  MARCIA FREITAS DUARTE SANTOS, 

CONSULNET-CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA S/C 

Vistos... Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a 

cópia do presente de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem com 

as nossas homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007034-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

MUTUM AGRO PECUARIA SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA SOUZA THEVES (REQUERIDO)

VILSON DELMAR THEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007034-93.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MUTUM AGRO PECUARIA SA REQUERIDO: VILSON 

DELMAR THEVES, HELENA SOUZA THEVES Vistos... Cumpra-se 

integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a cópia do presente de 

mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007045-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR JOAO STROHER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007045-25.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EXECUTADO: VILMAR 

JOAO STROHER Vistos... Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 

3 (três) dias (CPC, art. 829). Não efetuado o pagamento, penhore o Sr. 

Oficial de Justiça quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), procedendo a respectiva avaliação, 

mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em 

seguida. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados 

bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne no mandado que em 

havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade 

(CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os embargos serão 

oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na 

forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 

Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007052-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FERNANDES SANTOS (ADVOGADO(A))

NEILLA MEDEIROS DINIZ MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE DE ENSINO E CULTURA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007052-17.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: NEILLA MEDEIROS DINIZ MORAIS REQUERIDO: 

ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE DE ENSINO E CULTURA Vistos... 

Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a cópia do 

presente de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem com as 

nossas homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1007302-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILLIAMS TELES (REQUERENTE)

MARIA GORETTI DUARTE RAPOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007302-50.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOSE WILLIAMS TELES REQUERIDO: ALCOPAN ALCOOL 

DO PANTANAL LTDA - EPP Vistos... Em se tratando de Habilitação de 

Crédito em Recuperação Judicial, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA 

em favor da 4ª Vara Cível desta Comarca, para onde o processo deverá 

ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 
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Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007234-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR ANDRETTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007234-03.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: VILMAR ANDRETTA REQUERIDO: JUARES DOMINGOS DOS 

SANTOS Vistos... Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), 

servindo a cópia do presente de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens, observadas as formalidades legais. 

Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006909-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY TERESA BERWANGER DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006909-28.2018.8.11.0002. 

AUTOR: DANIELLY TERESA BERWANGER DE SIQUEIRA RÉU: SAGA 

JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA Vistos... Nos termos do art. 300, 

§2º do CPC, designo audiência de justificação para o dia 17/09/2018, às 

15:00 horas. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006560-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ TOLEDO PIZZA (AUTOR)

DOUGLAS ALBERTO DE ARRUDA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL (RÉU)

CAMPOS VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

1. SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1006560-59.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[Ato / Negócio Jurídico, 

Defeito, nulidade ou anulação]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: DOUGLAS ALBERTO DE ARRUDA GOMES, JUAREZ 

TOLEDO PIZZA Parte Ré: RÉU: CAMPOS VEICULOS LTDA - ME, 1. 

SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS, VARZEA GRANDE CARTORIO DE 

REGISTRO CIVIL O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para manifestar acerca da correspondência devolvida no 

prazo de cinco dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 17 de 

agosto de 2018. Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO CONTE 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006560-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ TOLEDO PIZZA (AUTOR)

DOUGLAS ALBERTO DE ARRUDA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL (RÉU)

CAMPOS VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

1. SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1006560-59.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[Ato / Negócio Jurídico, 

Defeito, nulidade ou anulação]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: DOUGLAS ALBERTO DE ARRUDA GOMES, JUAREZ 

TOLEDO PIZZA Parte Ré: RÉU: CAMPOS VEICULOS LTDA - ME, 1. 

SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS, VARZEA GRANDE CARTORIO DE 

REGISTRO CIVIL O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para manifestar acerca da correspondência devolvida no 

prazo de cinco dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 17 de 

agosto de 2018. Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO CONTE 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888440

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1005405-84.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 34.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LEILA 

PEREIRA DE ARAUJO Parte Ré: RÉU: DOELER DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A, COMPANHIA DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar acerca da 

correspondência devolvida no prazo de cinco dias. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

VÁRZEA GRANDE , 17 de agosto de 2018. Atenciosamente, CELIA 

REGINA BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA 

GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004217-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1004217-56.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 158.160,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: CARLOS AUGUSTO DA CRUZ Parte Ré: 

RÉU: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para manifestar acerca da correspondência devolvida no prazo de cinco 

dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 17 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000365-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS BATISTA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI DE PAULA (RÉU)

JISMAEL PIRES DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000365-58.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 24.756,04; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[COMPRA E VENDA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: JOAO CARLOS BATISTA DE ALMEIDA Parte Ré: 

RÉU: JISMAEL PIRES DE OLIVEIRA, SUELI DE PAULA O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

manifestar acerca da correspondência devolvida no prazo de cinco dias. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 17 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 61983 Nr: 7516-83.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES LUIZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE CONSTRUTORA, 

INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4057/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Stumpf Jacob - 

OAB:5362 MT, Raquel Scolari Teixeira - OAB:11.523 MT

 Certifico que muito embora tenha sido confeccionado o auto de 

ajudicação determinado, não foi retirado pela parte autora até a presente 

data, em sendo assim, encaminho estes autos com intimação ao autor 

para manifestar, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 103184 Nr: 12052-35.2006.811.0002

 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): JOSÉ VALERIANO CENTURIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495/MT

 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.: 286480 Nr: 6231-40.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDGERO MARTINS DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS ALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 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 das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 221646 Nr: 1884-66.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLASZOM ZOMER IND. DE PLASTICOS LATDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA REFINADORA DE MILHO 

COLORADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilber Norio Ohara - OAB:MT 

8.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Ante o exposto, diante dos fatos e documentos trazidos ao bojo dos 

autos, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos monitórios, e, por 

consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

em ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial 

referente às cártulas de cheques constantes às fls. 44, 46 e 48(NCPC, 

art. 702, § 8º), que totalizam R$11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta 

reais), com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao 

mês, incidentes a partir da data em que o cheque foi apresentado para 

compensação.Ante a sucumbência recíproca, determino o rateio pro rata 

das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do 

zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 

85, §2º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitada em 

julgado, prossiga-se nos termos do título II Livro I da Parte Especial (art. 

702, § 8º, NCPC), intimando o credor para que apresente requerimento nos 

termos do art. 524 do NCPC.Nada sendo requerido, no prazo de 30 (trinta) 

dias, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 49755 Nr: 4670-30.2002.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A- 

ELETRONORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVETE NASSARDEN METELO, RAFAELE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 475 de 559



NASSARDEN METELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Macedo Rey Parrado - 

OAB:5642/MT, SILAS AUGUSTO DE SOUZA - OAB:5122-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA N. CABRAL - 

OAB:5344/MT, TARCÍSIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:6163

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES PARA MANIFESTAREM FOBRE O LAUDO 

PERICIAL NO PRAZO SUCESSIVO DE 10 DIAS, PRAZO EM QUE OS 

DOUTOS ASSISTENTES TÉCNICOS HAVERÃO APORTAR SEUS 

PARECERES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 437141 Nr: 5218-64.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINETE MONZILAR

 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 GIMENES 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 intimemcçao as partes para manifestarem no prazo de 10 dias, sobre o 

esclarecimento do perito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 322835 Nr: 19253-34.2013.811.0002

 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: IDE GONÇALVES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adelino Ferreira de Souza, na 

pessoa da inventariante Iraildes Lopes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AFFONSO DEL 

NERY - OAB:OAB/MT 6945

 INTIMAÇÃO a ré para, em 05 (cinco) dias, sob pena de prejuízo da prova, 

depositar o valor dos honorários do perito, nos termos da decisão de fls. 

843/844.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384021 Nr: 1431-61.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CÉSAR DE CARVALHO 

JUNIOR - OAB:OAB-MT 10.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 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$ 749,80 e da taxa judiciária no valor de R$ 749,80, totalizando em R$ 

1.499,60, 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.: 287786 Nr: 7160-73.2012.811.0002

 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: MARCOS PAULO DOS SANTOS MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD BUENO DA 

CUNHA FILHO - OAB:13604A

 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$ 202,90, totalizando em R$ 

616,30, 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315763 Nr: 12115-16.2013.811.0002

 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: IVONE LINA DOS SANTOS ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, 

ESMALTEC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:MT 9.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:93274/MG, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:MT 15.104-A, Fábio José dos Santos - OAB:16.263/MT, 

Fernando de Oliveira Penteado Cavalheiro - OAB:333.819 SP, 

LEONARDO BRAZ DE CARVALHO - OAB:76.653MG

 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$ 162,86, totalizando em R$ 

576,26, 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.: 316676 Nr: 13042-79.2013.811.0002

 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: ROSANA DE ARAÚJO GUABIRABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 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$ 158,27, totalizando em R$ 

571,67, 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 Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 298090 Nr: 18590-22.2012.811.0002

 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): NONATO DOS SANTOS SOUZA, JOSIANE 

OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para comprovar o recolhimento das diligências, para 

cumprimento da decisão de fls. 57/58.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268060 Nr: 15621-68.2011.811.0002

 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): CONCEIÇÃO FELÍCIO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. EFRAIM 

RODRIGUES GONÇALVES- OAB-MT 4156 DA EXPEDIÇÃO E 

ENCAMINHAMENTO PARA A CENTRAL REGULADORA DO MANDADO 

NESTA DATA. CONSIGNO QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA, AUXILIAR DO 

JUÍZO, NÃO TEM O DEVER FUNCIONAL DE PROCURAR PELA PARTE QUE 

SE COMPROMETEU, NOS AUTOS, A CONDUZI-LO E/OU, CABENDO A 

ESTA, INTERESSADA QUE É NO DESENLACE DO PROCESSO, CONTATAR 

O MEIRINHO COM VISTAS AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. 

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268072 Nr: 15571-42.2011.811.0002

 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): SILVALDO SABINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 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.: 254723 Nr: 12991-73.2010.811.0002

 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: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCILEIDE DARK GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para que se manifeste a respeito das respostas aos 

oficios juntadas, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268067 Nr: 14727-92.2011.811.0002

 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): DANIEL DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. EFRAIM 

RODRIGUES GONÇALVES- OAB-MT 4156 DA EXPEDIÇÃO E 

ENCAMINHAMENTO PARA A CENTRAL REGULADORA DO MANDADO 

NESTA DATA. CONSIGNO QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA, AUXILIAR DO 

JUÍZO, NÃO TEM O DEVER FUNCIONAL DE PROCURAR PELA PARTE QUE 

SE COMPROMETEU, NOS AUTOS, A CONDUZI-LO E/OU, CABENDO A 

ESTA, INTERESSADA QUE É NO DESENLACE DO PROCESSO, CONTATAR 

O MEIRINHO COM VISTAS AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. 

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 347747 Nr: 14054-94.2014.811.0002

 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: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3D - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Boaventura Zica - 

OAB:13754-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 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 das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 421929 Nr: 22995-96.2015.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA COMÉRCIO E REVESTIMENTOS DE VEÍCULOS 

EIRELI, MARCOS TAVARES DA SILVA, WILLIAN DIBB DA SILVA 

BOABAID, CINTIA CRISTINA CAPATO BOABAID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDAIR ALVES FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARRÓS MORENO - OAB:10.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 4.759

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 407507 Nr: 15407-38.2015.811.0002

 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: ISAQUE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PERRI SIQUEIRA - 

OAB:11.653, RINALDO TAKESHI SENNO DE ASSUNÇÃO - OAB:18648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 119, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

e, tendo a parte postulado pelo levantamento dos valores (fls. 134)fls. 

122, deixo de receber o pedido de cumprimento de sentença de fls. 

132/133.

Proceda à transferência dos valores depositados judicialmente na conta 

única para a conta bancária indicada pelo advogado (fls. 134).

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 432842 Nr: 2681-95.2016.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: COMERCIAL RODORIO DE PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO JADIR MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NILSON VITAL JUNIOR - 

OAB:OAB/9320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de notificação judicial, procedimento não contencioso, de 

jurisdição voluntária, que se processa nos termos dos artigos 726 e 729 

do CPC (arts. 867 e 872 CPC/73).

 O requerido fora notificado às fls. 27, contudo, a parte autora intimada 

para retirar os autos, quedou inerte (fls. 56), inclusive houve também 

tentativa infrutífera de intimação pessoal do representante da empresa 

requerente (fls. 58).

Desse modo, deverá o feito ser arquivado, ficando à disposição da parte 

autora a retirada dos autos (CPC, art. 729).

Procedo ao lançamento de sentença desta decisão no Sistema Apolo a fim 

de proceder baixa no relatório de Meta 2, uma vez que descabe no 

presente procedimento a prolação de qualquer tipo de sentença, por não 

haver exercício da função jurisdicional.

Intime-se e cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 215997 Nr: 11377-04.2008.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIO DE CARVALHO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC - BAMERINDUS DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Consigno que se encontra pendente somente o pagamento dos honorários 

de sucumbência arbitrado na sentença.

Registro também que o exequente é o advogado não a parte.

 Contudo, nada obstante a petição de fls. 379, intime-se o credor para 

adequar seu pedido aos requisitos de cumprimento de sentença nos 

termos do art. 475-J, caput, do CPC, sob pena de arquivamento, conforme 

do parágrafo quinto do mesmo diploma. Prazo: 10 dias.

De tal modo, para dar cumprimento ao acordo, o requerente deverá 

adequar os pedidos nos termos do art. 523 e seguintes do NCPC.

Intime-se o credor para, no prazo de 10 (dez) dias, adequar a petição 

inicial nos termos do art. 524, do CPC, sob pena de arquivamento dos 

autos.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, retornem os autos ao 

arquivo.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 231831 Nr: 11953-60.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORI EDSON DE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO FRIO, VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ferreira de Pinho - 

OAB:9178, ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO - OAB:9.178/-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A, JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - 

OAB:163.613

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 358, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

tendo a parte autora concordado com os valores, requerendo o 

levantamento do dinheiro (fls. 368/369), deixo de receber o pedido de 

cumprimento de sentença de fls. 7363/364.

Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta única 

para a conta bancária indicada pelo advogado (fls. 368/369).

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

Pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 280404 Nr: 24327-40.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FACCENDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais em desfavor de Eduardo Faccenda de Oliveira, pelos 

fatos e fundamentos exposto às fls. 151/152.

Instado ao pagamento, a parte devedora depositou os valores devidos 

(fls. 155/157).

Às fls. 265, o credor concordou com os valores depositados e requereu o 

levantamento do dinheiro.

É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela parte exequente foi 

satisfeita, cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos, 

reiterando o pedido de levantamento a devolução do depósito dos 

honorários periciais (fls. 160 e 161).

Constato, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Expeça-se o respectivo alvará, observando a conta indicada às fls. 160v.

Expeça-se alvará também dos valores depositados à título de honorários 

periciais.

Custas as expensas da parte executada/Eduardo, conforme determinado 

na sentença.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 433796 Nr: 3291-63.2016.811.0002

 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: EDITE GONÇALINA DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 31/33, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a parte 

autora postulado pelo levantamento do dinheiro (fls. 36), proceda à 

transferência do valor depositado judicialmente na conta única para a 

conta bancária indicada pelo advogado.

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do at. 450, § 3º, do CPC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, intime-se a parte requerida para apresentação das contrarrazões 

do recurso de apelação interposto pela requerente (CPC, art. 1.010, § 1º), 

remetendo os autos ao TJMT no seguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 345486 Nr: 12244-84.2014.811.0002

 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: GENILSON ROBERTO DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos etc.

1 - Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta 

única (fls. 157), para a conta bancária indicada pelo credor às fls. 163v, 

eis que incontroverso.

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do Prov. nº 16/2011-CGJ, 

acerca da transferência efetuada.

2 - Por outra banda, considerando que o credor cobra valor remanescente 

do débito, requerendo o cumprimento da sentença, intime-se a parte 

requerida/executada, para que pague o débito restante, 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 NCPC.

 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, NCPC).

 3 - Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

4 - Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 340052 Nr: 7999-30.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANNE RAMOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO LUCIO SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:16751, JOSE VALERIO JUNIOR - OAB:OAB/MT17.529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO 

ARRUDA - OAB:OAB/MT 16.504B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos etc.

 Pendente de análise o petitório de fls. 196/197.

1 - Observa-se que no pedido de cumprimento de sentença de fls. 

180/181, a parte autora/exequente já acrescentou ao cálculo o valor de R$ 

483,58, referente as custas processuais pagas às fls. 30 e 31 (fls. 182), 

e somente agora (fls. 196/197), após o pagamento do saldo remanescente 

cobrado (191v), indicou/acrescentou os valores recolhidos à título de 

custas remanescente acostados às fls. 38 (fls. 196/197).

 Dessa forma, verifica-se que se encontra pendente de pagamento das 

custas processuais, cujos comprovantes estão às fls. 37. (R$ 423,16 + 

R$ 693,28).

 Contudo, tais valores não devem incidir a multa prevista no art. 523, § 1º, 

do CPC, posto que a parte requerida/executada não foi instada ao seu 

pagamento.

 De outra banda, deverá a parte credora retificar o cálculo das custas 

recolhidas às fls. 38, devendo incidir correção monetário desde a data do 

recolhimento (30.04.2014) e juros de mora a partir da citação (juntada do 

AR - 27.06.2014 – fls. 3). Prazo; 10 dias.

2 - Com o cálculo nos autos, intime-se a parte requerida/executada, para 

que pague o débito restante, 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 NCPC.

 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, NCPC).

 3 - Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

4 - Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 398029 Nr: 10277-67.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPRALON COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LONDRINA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J S T COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA RAMOS AQUINO - 

OAB:17.607, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 – Cumpra-se o item “1” da decisão de fls. 80.

2 - Com razão o credor em seu petitório de fls. 89/90, uma vez que a parte 

devedora é revel, não constituiu advogado no processo, sendo que os 

prazos transcorrem independentemente de intimação (CPC, art. 346).

Assim, revela-se cabível o prosseguimento do feito, sem a intimação 

pessoal do representante da empresa executada, haja vista a revelia 

operada.

Nessa esteira, oportuno seja colacionada a disposição do art. 346, do 

CPC: Os prazos conta o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da 

data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

A respeito, cito julgado recente do TJRS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU REVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 

Consoante a exegese do art. 322 do Código de Processo Civil, 

reconhecida a revelia dos demandados na fase cognitiva, mostra-se 

desnecessária sua intimação na fase de cumprimento de sentença, 

mormente quando a citação fora devidamente perfectibilizada, deixando 

aqueles de manifestar-se e constituir advogado. Precedentes desta Corte 

e do STJ. Agravo de instrumento provido. Decisão monocrática. (Agravo 

de Instrumento Nº 70068098003, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 27/01/2016)

Desta forma, tendo em vista o decurso do prazo para impugnação à 

penhora, proceda à transferência dos valores conscritos para a conta 

bancária indicada pelo credor (fls. 79).

3 - Intime-se o credor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da 

CNGC, acerca da transferência efetuada.

4 - No mais, intime-se o credor para manifestação nos autos, requerendo 

o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 370869 Nr: 20064-57.2014.811.0002

 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: ADIRCE WAZLAWICK DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES DE CRÉDITO 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341/SP

 Diante de todo o exposto, por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC, e declaro a nulidade do contrato em 

discussão, bem como a inexistência do débito em nome da autora, e, 

rejeito o pedido de indenização por danos morais. Confirmo, outrossim, a 

liminar deferida para todos os efeitos legais. Condeno a parte autora ao 

pagamento de 30% (trinta por cento) e a ré ao custeio de 70% (setenta 

por cento) das custas processuais.Arbitro os honorários advocatícios em 

15% (quinze) por cento do valor da causa, também proporcionalmente, ou 

seja, 70% (setenta por cento) ao autor e 30% (trinta por cento) a empresa 

requerida. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.P. I e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 428530 Nr: 26589-21.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURAL ÓLEOS VEGETAIS E ALIMENTOS 

LTDA, HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Lopes Barbosa de 

Oliveira - OAB:11.313-B, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB: 

6.848 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PEREIRA LIMA - 

OAB:234.266 SP

 Vistos etc.

Diante do teor da petição de fls. 101, por meio da qual a parte exeqüente 

informa que a parte executada quitou integralmente seu débito, não tendo 

mais a exequente interesse a reclamar contra as mesmas, com fulcro no 

art. 924, inciso II, do CPC, julgo extinto o processo de execução.

 Custas e honorários nos termos do ajuste.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 397398 Nr: 9975-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELOMENO BATISTA DA COSTA, ELSA CAMPOS DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, Leila Maria Boabaid Levi, Lucila 

Soares Boabaid, Louriza Soares Boabaid, Ana Maria Boabaid de Carvalho 

Porto, Terezinha Maria de Santana, Walter Nunes da Silva Boabaid

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Na decisão inicial às fls. 55, determinou-se a citação da parte requerida, 

citação dos confinantes, expedição de edital para conhecimento de 

terceiros e interessados, bem assim a notificação do Município, Estado e 

União, bem assim a retificação do polo passivo.

Verifica-se que somente o Estado fora notificado (fls. 83), tendo 

manifestado desinteresse na demanda (fls. 83), não tendo a Secretaria 

expedido carta ao Município e a União.

A parte requerida Verdade Empreendimentos Imobiliários Ltda fora citada 

(fls. 62), tendo apresentado contestação às fls. 64/68.

 O edital para citação de terceiros interessados encontra-se acostado às 

fls. 57, contudo não se tem notícia de sua publicação.

Com relação à qualificação dos confinantes, a parte autora se manifestou 

às fls. 63.

Diante de todo o exposto, procedo as seguintes deliberações:

 1 – Conforme já determinado no item VI, da decisão de fls. 55, remetam os 

autos ao Cartório Distribuidor a fim de que promova a inclusão no polo 

passivo dos representantes do Espólio de Lourenço Boabaid: Leila Maria 

Boabaid Levi, Lucila Soares Boabaid, Louriza Soares Boabaid, Ana Maria 

Boabaid de Carvalho Couto, Terezinha Maria de Santana e Walter Nunes 

da Silva Boabaid.

2 – Notifique-se o Município e a União, a fim de manifestarem interesse no 

deslinde da causa;

3 – Promova a citação dos confinantes, conforme requerido às fls. 63, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça proceder a identificação dos lindeiros.

4 – Deverá a parte autora impugnar a contestação ofertada pela requerida 

Verdade Empreendimentos, querendo. Prazo: 15 dias;

 5 – Proceda a citação dos herdeiros/requeridos, conforme postulado às 

fls. 81;

6 – Publique-se o edital expedido às fls. 57.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 310000 Nr: 6024-07.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEMIR ROQUE TELÓ, VALDENICE FERREIRA DE 

SOUZA TELÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): josé ricardo da costa leite, IZABEL ANA PINTO 

DE OLIVEIRA, VAGNER ABRÃO DA SILVA, GABRIEL BATISTA FERREIRA, 

azumir fermandes de amorin, fabio batista ferreira, ALEXANDRE 

CELESTINO DE OLIVEIRA, PATRÍCIA MENDES DA SILVA PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESMAEL ANGELO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 2454, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410, THIAGO 

SILVEIRA - OAB:12963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESMAEL ANGELO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 2454

 Vistos etc.

Defiro o requerimento formulado pela parte autora às fls. 166, e designo o 

dia 29 de agosto de 2018, às 15h00min para nova tentativa de conciliação, 

conforme preconiza o art. 334, § 2º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 222043 Nr: 2244-98.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE DE OLIVEIRA SOARES MEIRA - 

MEIRA TUR, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, MIGUEL SOUZA FERRI - OAB:3308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDORAL R. NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT-4465-B, Italo Gustavo de Almeida Leite - OAB:7.413, 

LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - OAB:72973/SP, LUIZ 

CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - OAB:5475, Maristela Fátima 

Morizzo - OAB:5408

 Vistos etc.

Analisando o petitório de fls. 450/452, constatou-se que o credor não 

deduziu de sua estimativa os valores pagos pela Seguradora requerida, 

referente ao lucro cessante e dano material (fls. 445/446), restando 

pendente somente a indenização por danos morais.

Em sendo assim, intime-se o credor para retificar seus cálculos, a fim de 

que seja recebido o pedido de cumprimento de sentença e/ou requeira o 

que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 383510 Nr: 1077-36.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO RODRIGUES BENEVIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos etc.

Indefiro o petitório de fls. 90/91, haja vista não ser a via adequada para 

consignar valores, devendo ajuizar ação autônoma para este fim.

Retornem os autos à Central de Arrecadação para os atos pertinentes ao 

arquivamento do feito.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 319458 Nr: 15833-21.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVELL AUTO MOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUSPENSYS SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:OAB/MT 9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO LAURI BECHER GIL - 

OAB:41063/RS

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Nelson Frederico 

Kunze Pinto em desfavor de Savell Auto Molas Ltda, pelos fatos e 

fundamentos exposto às fls. 194/196.

Instado ao pagamento, a parte devedora depositou os valores devidos 

(fls. 198/200) e trouxe os documentos (fls. 203/217).

Às fls. 218/219, o credor concordou com os valores depositados e 

requereu o levantamento do dinheiro.
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É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela parte exequente foi 

satisfeita, cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos, com o 

adimplemento da dívida.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Expeça-se o respectivo alvará, nos termos requerido às fls. 218/219.

Custas as expensas da parte requerida, conforme determinado na 

sentença.

Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 439868 Nr: 6735-07.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TVDBB, THAMY CRISTINA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA - 

OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Proceda a liberação do dinheiro depositado nos autos de acordo com a 

cota ministerial de fls. 135, devendo a parte autora apresentar dados 

bancários/conta poupança em nome da requerente/menor para a liberação 

do alvará, que será o equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor.

Expeça-se alvará em favor do advogado na proporção de 20% (vinte por 

cento) da quantia depositada nos autos (fls. 128), concernentes aos 

honorários de sucumbência.

Após, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 220112 Nr: 338-73.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME OSMAR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S. A . SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINACEIROS, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:8839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CANDIDO JOSADACH MULLER 

SANTOS - OAB:12672-E, DIOGO GALVAN - OAB:8056/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A, RICARDO NIGRO - 

OAB:8414

 Vistos etc.

Pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

praxe.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 296315 Nr: 16626-91.2012.811.0002

 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: JAIME OSMAR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S. A . SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINACEIROS, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:8839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:348.297 -OAB/SP, PATRICIA FREYER - OAB:348.302 OAB/SP, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT

 Vistos etc.

É dos autos que o autor entabulou acordo com o requerido Banco do 

Brasil, requerendo a extinção do processo, contudo, não fez menção ao 

requerido Ativos S/A.

Assim, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito, 

ressaltando que o silêncio presumirá a concordância tácita com o pedido. 

Prazo: 10 dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, imediatamente conclusos para homologação do acordo e 

extinção do processo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 427598 Nr: 26001-14.2015.811.0002

 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: LAURA PATRICIA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA ODONTOLÓGICA ODONTO PRIM 

LTDA, UNIMED ODONTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791, FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO MACAGNAN - OAB:143027/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE DE CASSIA ZILIO - 

OAB:OAB-SP 90949, FABÍOLA MEIRA DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:184674, FLAVIO LUCIANO DE TARSON H. BAUERMEISTER - 

OAB:7328-b, Lincoln Walter D. H. Bauermeister/AFIRMATIVO - 

OAB:11.754

 Vistos etc.

Laura Patricia Rocha ajuizou Ação de Indenização por Perdas e Danos em 

face da Unimed Odonto S/A e Clínica Odontológica Odonto Prime Ltda, 

todos qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito expostos na 

exordial.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo extrajudicial (fls. 

299/302), pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento. Decido.

 Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, 

“b”, do CPC.

Honorários nos termos pactuados e custas nos termos do art. 90, § 3º, do 

CPC.

Alvarás já expedidos (fls. 306, 307 e 313).

Tendo as partes desistidas do prazo recursal, procedam as baixas e 

anotações de estilo, arquivando os autos.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 347750 Nr: 14057-49.2014.811.0002

 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: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR MIGUEL SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Boaventura Zica - 

OAB:13754-A/MT, OMAR EL JAMEL - OAB:14624, RAFAEL COSTA 

BERNARDELLI - OAB:34104, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Domani Distribuidora de 

Veículos Ltda. em desfavor de Alcir Miguel Sales, ambos devidamente 

qualificados.

Em análise aos autos, verifico que o douto patrono da parte autora foi 

devidamente intimado (fls. 102) para se manifestar acerca da decisão de 

fls. 101, a fim de dar prosseguimento ao feito, entretanto quedou-se inerte, 

conforme certificado às fls. 102v.

 No seguimento, expediu-se mandado de intimação pessoal, concedendo o 

prazo de 05 (cinco) dias para dar seguimento ao feito, sob pena de 
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extinção (fls. 103). Na ocasião, obteve êxito em sua diligência, conforme 

informação trazida pelo Oficial de Justiça às fls. 104.

Contudo, a parte autora nada manifestou quanto ao seu interesse no 

prosseguimento do feito, embora pessoalmente intimada na pessoa de seu 

representante legal, conforme certificado às fls. 105.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário relatório.

Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que a parte requerente não deu 

prosseguimento ao feito, decorrendo o prazo sem manifestação.

Desta feita, tendo sido certificada a não manifestação da parte conforme 

determinado, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe.

Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências da parte autora, principal interessado no 

deslinde do processo.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência do 

contraditório.

Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

inicial, mediante cópia e certificação nos autos, se requerido.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 

baixas e anotações pertinentes.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 333919 Nr: 2478-07.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO LUIZ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERIDIANO - FUNDO DE INV. EM DIREITOS 

CRED. MULTISEGMENTOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT, PAULA DANIELLE FORTES 

BENTO - OAB:21598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: cauê tauan souza yaegashi - 

OAB:357590

 Vistos etc.

 Necessário se faz a remessa dos autos ao Contador Judicial para 

elaboração do cálculo, haja vista a impugnação feita pela parte executada 

às fls.240/241.

Para o cálculo deverá ser observado o valor principal de R$ 10.000,00 + 

15% referente aos honorários sucumbenciais, aludido valor deverá ser 

atualizado com juros e correção monetária a partir do arbitramento (data 

da sentença – 03.08.2015) até a data do depósito judicial efetuado pela 

parte requerida, qual seja, 13.10.2016 (fls. 225).

Caso haja saldo remanescente, este deverá ser atualizado da data da 

sentença até a data da elaboração do cálculo, acrescentando 10% de 

multa + 10% de honorários advocatícios na fase de cumprimento de 

sentença.

 Os cálculos deverão ser feitos separadamente.

 Com a estimativa no processo, vistas as partes para se manifestarem, 

querendo, no prazo de 10 dias.

 Após, conclusos para apreciação da impugnação aos cálculos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 322821 Nr: 19240-35.2013.811.0002

 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: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HL DA COSTA JL DA COSTA LTDA- NA 

PESSOA DO SEU REPRESENTANTE LEGAL HILDO LUIZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMARAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Nada obstante a certidão de fls. 76, pendente se encontra de análise o 

petitório de fls. 71/73, pelo que passo a sua apreciação.

 Verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de citação da 

empresa requerida, inclusive na pessoa de seu sócio-proprietário, sr. 

Hildo Luiz da Costa. Contudo, as tentativas restaram frustradas conforme 

certidões de fls. 58 e 63.

 Em assim sendo, determino a renovação da citação da requerida na 

pessoa de sua outra sócia, sra. Lunalva do Rocio Fogaça. Expeça-se 

carta precatória à Comarca de Curitiba-PR, no endereço informado às fls. 

71, devendo ser tentada a citação da requerida no mesmo endereço.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 201164 Nr: 11852-91.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA CANDIDO DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MELO GOMES MACHADO - 

OAB:7.093, LEOPOLDINO CAMPOS DA SILVA - OAB:6371/MT, ROSA 

MARIA TEIXEIRA MATTAR - OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 929, II, do Novo 

Código de Processo Civil.Nos termos do art. 854, § 5º, do CPC, converto a 

indisponibilidade em penhora e transfiro o montante penhorado para a 

Conta única. Custas como posto na sentença.Proceda a transferência do 

valor penhorado para a conta bancária indicada pelo credor (fls. 714). 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 392373 Nr: 6821-12.2015.811.0002

 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: MARIANE CARMO DE CAMARGO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL 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: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:13333/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT

 Vistos etc.

As partes entabularam acordo (fls. 64), tendo sido homologado, inclusive 

determinada a liberação dos valores à parte autora (fls. 66).

Indefiro o petitório de fls. 81/84, uma vez que o acordo entabulado em 

audiência entre as partes não houve ajuste relativamente a honorários, 

concluindo que cada parte responderá pelos honorários de seu advogado.

 Caberá ao advogado perseguir a verba honorária a que tem direito em 

demanda própria, caso queira.

No mais, expeça-se o respectivo alvará, arquivando os autos no 

seguimento.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 77615 Nr: 11654-25.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI MARIANO SANQUITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ESTRELA D´ALVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:2462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CÉSAR G. 

PARREIRA - OAB:OAB-MT 6265

 Vistos etc.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 155, necessário se faz 

a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 
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cálculo. Prazo: 10 (dez) dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 321851 Nr: 18270-35.2013.811.0002

 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: RIZARDO DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRIELY DA SILVA BRITO BRASILEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO APARECIDO SOUTO 

DEFENSOR PUBLICO. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, DEFIRO o pedido de citação por edital, com fulcro no artigo 

256, II, do Código de Processo Civil, e determino a citação por edital da 

requerida pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do 

referido Código. Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que 

deverá ser certificado, mister se faz a designação de curador especial ao 

réu revel, e em atenção ao art. 72, II, do CPC, nomeio, desde já, a 

Defensoria Pública desta Comarca para representar a parte requerida, 

devendo ser intimada para apresentação de contestação no prazo legal. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 17343 Nr: 466-11.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTACIA PEDROSKI CENTROESTE 

REPRESENTAÇÕES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AVELINO NOVAES JUNIOR 

- OAB:, SILVIO EUGENIO FERNANDES - OAB:4282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Todimo Materiais para 

Construção Ltda. em desfavor de Estácia Pedroski Centroeste 

Representações - ME, ambos devidamente qualificados.

Em análise aos autos, verifico que o douto patrono da parte autora foi 

devidamente intimado (fls. 115) para se manifestar acerca da certidão de 

fls. 114, a fim de dar prosseguimento ao feito, entretanto quedou-se inerte, 

conforme certificado às fls. 116.

 No seguimento, expediu-se carta de intimação pessoal, concedendo o 

prazo de 05 (cinco) dias para dar seguimento ao feito, sob pena de 

extinção (fls. 117). Na ocasião, obteve êxito em sua diligência, conforme 

informação trazida pelo Correio às fls. 118.

Contudo, a parte autora nada manifestou quanto ao seu interesse no 

prosseguimento do feito, embora pessoalmente intimada na pessoa de seu 

representante legal, conforme certificado às fls. 119.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário relatório.

Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que a parte requerente não deu 

prosseguimento ao feito, decorrendo o prazo sem manifestação.

Desta feita, tendo sido certificada a não manifestação da parte conforme 

determinado, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe.

Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências da parte autora, principal interessado no 

deslinde do processo.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência do 

contraditório.

Libere-se a penhora de fls. 74, desconstituindo o fiel depositário.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 

baixas e anotações pertinentes.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 271525 Nr: 12441-44.2011.811.0002

 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: TORNEARIA E FRESADORA SANTO INÁCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROMETÁLICA MINEIRAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXIEL VETORELLO - OAB:MT 

15.951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Tornearia e Fresadora Santo 

Inácio Ltda. em desfavor de Prometálica Mineração Ltda, ambos 

devidamente qualificados.

Em análise aos autos, verifico que o douto patrono da parte autora foi 

devidamente intimado (fls. 58) para se manifestar acerca da certidão de 

fls. 55, a fim de dar prosseguimento ao feito, entretanto quedou-se inerte, 

conforme certificado às fls. 59.

 No seguimento, expediu-se carta de intimação pessoal, concedendo o 

prazo de 05 (cinco) dias para dar seguimento ao feito, sob pena de 

extinção (fls. 60).

Contudo, não foi possível proceder sua intimação, devido ao fato de ter se 

mudado, conforme informação trazida pelo Correio às fls. 61.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário relatório.

Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que a parte requerente não deu 

prosseguimento ao feito, decorrendo o prazo sem manifestação.

Desta feita, tendo sido certificada a não manifestação da parte conforme 

determinado, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe.

Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências da parte autora, principal interessado no 

deslinde do processo.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência do 

contraditório.

Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

inicial, mediante cópia e certificação nos autos, se requerido.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 

baixas e anotações pertinentes.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 64130 Nr: 400-89.2004.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ELIZABETE DA SILVA ARAUJO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BABY MAC COMÉRCIO E MONTAGEM DE 

MÁQUINAS PARA PRO. DESC. LTD, Camila Cristiane Siqueira, Paula 

fernanda siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS FAIAD - 

OAB:8500, MÁRIO EDUARDO MARQUARDT - OAB:10.915-A, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER /UNIVAG/CURADOR - OAB:8117/MT, Stela 

Cunha Velter/CURADOR/UNIVAG - OAB:4984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Em consulta ao Sistema Infojud, nos termos postulados às fls. 210, 

obteve-se endereço fiscal distinto daquele exposto na inicial, consoante 

se observa nos espelhos que seguem em anexo.

2 – Deverá o credor trazer cálculo atualizado do débito. Prazo: 10 dias.

 3 – Com o cálculo nos autos, expeça-se carta precatória à Comarca de 

Tatuapé/SP, com o objetivo de intimar as requeridas Camila Cristiane 

Siqueira e Paula Fernanda Siqueira, para que efetue o pagamento do 

montante devido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da 

multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

 4 - Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 318223 Nr: 14819-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->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: TRANS MARIA DE QUATA LTDA, SONIA MARIA 

REBELLO PRETELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE TURISMO HALLEY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA SILVA RAMOS - 

OAB:281496/SP, EURIPES GOMES PERREIRA - OAB:3738, LUIZ 

CARLOS GUIMARAES - OAB:40256/SP, LUIZ GERALDO F. GUIMARÃES 

- OAB:129959/SP, RENATO APARECIDO TEIXEIRA - OAB:210678/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que às fls. 65/66, o requerente informou o 

endereço do sócio administrador para que seja procedida a citação da 

parte requerida.

Em assim sendo, determino a renovação da citação da requerida Agência 

de Turismo Halley Ltda via carta de citação, na pessoa de seu 

representante legal, Sr. Alex Nogueira de Freitas, no endereço informado 

na referida petição.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 385124 Nr: 2108-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA, 

SERVIÇOS PRÓ CONDÔMINO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN ARRUDA ABDALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 102/111).

No caso em tela, verifica-se a ocorrência de revelia do réu o que enseja a 

aplicação do caput do artigo 346, do NCPC: “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. 76/77, 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 NCPC.

 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, NCPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 337998 Nr: 6249-90.2014.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTA REFERINA DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 121/124, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação dos honorários sucumbenciais, intime-se a parte autora para 

informar os dados bancários para a respectiva transferência. Prazo: 10 

dias.

 Pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 280387 Nr: 24303-12.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO MONTEZUMA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ROBERTO DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:MT/1.009-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Primeiramente, deverá a Sra. Gestora Judiciária certificar quanto ao 

trânsito em julgado da sentença de fls. 81/83.

Após, conclusos para analise do pedido de cumprimento de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 314697 Nr: 10980-66.2013.811.0002

 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: LUZIRLENE ALVES ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S. A. BANCO MULTIPLO - BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 93/95, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

tendo a parte autora concordado com os valores, requerendo o 

levantamento do dinheiro (fls. 109), proceda à transferência do valor 

depositado judicialmente na conta única para a conta bancária indicada 

pelo advogado.

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

Pagas as custas, retornem os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 240655 Nr: 1969-18.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TONIAZZO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CORREIA SAMPAIO, NADIR 

TASSINARI SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT, NAJILA PRICILA FARHAT - OAB:6770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial Hipotecário proposta 

por Toniazzo Transportes Ltda. em desfavor de Wilson Correia Sampaio, 

ambos devidamente qualificados.

Em análise aos autos, verifico que o douto patrono da parte autora foi 

devidamente intimado (fls. 67) para se manifestar acerca da certidão de 

fls. 66, a fim de dar prosseguimento ao feito, entretanto quedou-se inerte, 

conforme certificado às fls. 68.

 No seguimento, expediu-se carta de intimação pessoal, concedendo o 

prazo de 05 (cinco) dias para dar seguimento ao feito, sob pena de 

extinção (fls. 69).

Contudo, não foi possível proceder sua intimação, devido ao fato de ter se 
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mudado, conforme informação trazida pelo Correio às fls. 70.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário relatório.

Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que a parte requerente não deu 

prosseguimento ao feito, decorrendo o prazo sem manifestação.

Desta feita, tendo sido certificada a não manifestação da parte conforme 

determinado, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe.

Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências da parte autora, principal interessado no 

deslinde do processo.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência do 

contraditório.

Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

inicial, mediante cópia e certificação nos autos, se requerido.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 

baixas e anotações pertinentes.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 393417 Nr: 7442-09.2015.811.0002

 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: PAMELA LARIZA FIGUEIREIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Pamela Lariza 

Figueiredo de Oliveira em desfavor de Itaú Seguros S/A, pelos fatos e 

fundamentos expostos às fls. 150.

Observa-se que a parte requerida efetuou o depósito espontâneo da 

quantia que entendia devida (fls. 148/149), contudo havia saldo 

remanescente a ser pago (petição e cálculo de fls. 150/151).

Às fls. 157/158, a parte requerida efetuou o depósito do restante do 

dinheiro, tendo a parte autora concordando com os valores (petição de fls. 

160).

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pelo exequente foi satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Custas pela executada.

Libere o valor em favor da parte autora, DEVENDO O AUTOR SER 

INTIMADO PESSOALMENTE ACERCA DO VALOR LIBERADO EM FAVOR 

DE SEU ADVOGADO, INCLUSIVE AQUELE DE FLS. 154, nos termos do art. 

450, § 3ª da CNGC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 239806 Nr: 1223-53.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEHPPO COMPONENTE MECANICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARON DAVID GEHRING - 

OAB:12.331/MT, AIDA MARY GEHRING PIMENTA - OAB:8.019/MT, 

SERGIO LUIZ DE SOUZA - OAB:11572

 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.: 74260 Nr: 6868-69.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CEREAIS SINOP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DANHONIN & CIA. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT, ULISSES DUARTE JUNIOR - OAB:MT 7459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAJILA PRISCILA FARHAT - 

OAB:MT 6.770

 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.: 337737 Nr: 6018-63.2014.811.0002

 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: JOSEFINA MARIA STABILITO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:MT 6.735

 Certifico que a parte Requerente apresentou o Recurso de Apelação da 

(fls. 189/201) TEMPESTIVAMENTE conforme certidão de publicação da 

(fls. 203). Em sendo assim, intima-se a parte Requerida para 

Contrarrazoar no prazo de 15(dias). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 380246 Nr: 26889-17.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE COMÉRCIO DE CARDANS E 

EMBREAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. LUCAS DE OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. MÁRCIO 

TADEU SALCEDO - OAB-MT 6038 DA EXPEDIÇÃO E ENCAMINHAMENTO 

PARA A CENTRAL REGULADORA DO MANDADO NESTA DATA. 

CONSIGNO QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA, AUXILIAR DO JUÍZO, NÃO TEM O 

DEVER FUNCIONAL DE PROCURAR PELA PARTE QUE SE COMPROMETEU, 

NOS AUTOS, A CONDUZI-LO E/OU, CABENDO A ESTA, INTERESSADA 

QUE É NO DESENLACE DO PROCESSO, CONTATAR O MEIRINHO COM 

VISTAS AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. PRAZO: 5 (CINCO) 

DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 24548 Nr: 3938-20.2000.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT TRANSPORTES DE EMERGÊNCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAM AIR GARGO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO FERREIRA DA SILVA 

- UFMT - OAB:5271/MT, NELSON ROBERTO DA SILVA MACHADO - 

OAB:107201/SP

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli
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 Cod. Proc.: 432241 Nr: 2297-35.2016.811.0002

 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: MARIA JOANA DO NASCIMENTO SANTOS EIRELI, 

MARIA JOANA DO NASCIMENTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR ALVES FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:10.948/MT, MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:9944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:4759/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os Embargos de Terceiro opostos por Maria Joana do 

Nascimento Santos EIRELI ME, para determinar a retirada da restrição 

judicial do veículo Mercedes Benz/L 1620, Ano 2003/2003, Cor: Branca, 

Placa: JZM 4802, Renavam: 816747423 e Chassi: 9BM6953013B350322, 

realizada nos autos em apenso (processo nº. 2140-96.2015.811.0002, id. 

385167). Em consequência, extingo o presente feito com resolução do 

mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.No que tange aos honorários 

sucumbenciais, faço seu arbitramento por apreciação equitativa, em 

analogia ao §8º do artigo 85 do CPC, considerando a inexistência de 

condenação líquida e o fato de o vultoso valor da causa não condizer com 

o trabalho empreendido nos autos pelos patronos da parte embargante, 

uma vez que inexiste diligência que demonstre complexidade 

significativa.Feitas tais considerações, condeno a parte embargada ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$2.000,00 (dois mil 

reais).No mais, diante da ausência injustificada da parte embargada em 

audiência de conciliação (fl. 57), o que configura ato atentatório à 

dignidade de justiça, aplico-lhe a multa no valor de 1% (um por cento) do 

valor da causa, revertida em favor do estado, conforme preconiza o artigo 

334, § 8º do CPC. Observe-se esta secretaria o cumprimento do artigo 574 

da CNGC.Em observância ao dever de cautela, apenas após transitado em 

julgado, expeça-se ofício ao DETRAN MT para retirar a observação quanto 

a presente demanda, bem assim retornem os autos conclusos para baixa 

da restrição judicial registrada via RENAJUD. Encaminhe-se cópia da 

presente decisão aos autos em apenso.Porteriormente, arquivem-se os 

autos, com todas as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 385167 Nr: 2140-96.2015.811.0002

 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: WALDAIR ALVES FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA CRISTINA CAPATO, CINTIA COMÉRCIO 

E REVESTIMENTOS DE VEÍCULOS EIRELI, WILLIAN DIBB DA SILVA 

BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651, CLAYTON APARECIDO CAPARRÓS 

MORENO - OAB:10.016/MT, UELLITON DA SILVA LACERDA - 

OAB:OAB-MT 21407

 Ante o acima exposto e o mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE o pedido formulado pelo autor para DECLARAR A RESCISÃO do 

Instrumento Particular de Compra e Venda por culpa exclusiva da parte 

ré.Condeno a parte requerida a restituir ao autor o valor previsto na Tabela 

FIPE do veículo Mercedes Benz/L 1620, Ano 2003/2003, Cor: Branca, 

Placa: JZM 4802, Renavam: 816747423 e Chassi: 9BM6953013B350322, 

observando-se a data em que o contrato foi firmado entre as partes à este 

valor deverá ser acrescida a multa de 10% prevista na cláusula 9ª e 

posteriormente subtraído o montante recebido pelo autor.Tratando-se de 

relação contratual, o valor da condenação deverá incidir correção 

monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação acrescido de 

juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405, CC).Arbitro os 

honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação, 

ponderando o zelo do profissional; a natureza e a importância da causa e 

o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. 

Havendo sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e 

honorários advocatícios, ora arbitrados, ficando a parte ré, vencida na 

maior parte responsável pelo pagamento do percentual de 70% (setenta 

por cento) e a parte autora pelo pagamento de 30% (trinta por cento). Tais 

exigências, no que se refere à autora, ficam suspensas, nos termos do 

artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que é beneficiária da justiça gratuita (fl. 

82).Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 406687 Nr: 14956-13.2015.811.0002

 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: BRUNO SIMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACROS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE 

MÁQUINAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16876, ERNANDES RODRIGO STREY - OAB:7611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente a ação monitória, constituindo, de 

pleno direito, o título executivo judicial, bem como condenando a parte 

requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, devendo os importes ser 

corrigidos monetariamente na forma da Lei nº 6.899/81, desde o 

vencimento, com juros legais após a citação.Transitada em julgado, 

procedam as retificações necessárias, quanto a nominação da presente 

ação, fazendo constar Execução de Título Judicial.Após, intime-se o 

credor a trazer aos autos cálculo atualizado do débito. Prazo: 15 (quinze) 

dias. Após, intime-se a parte requerida/devedora para que efetue o 

pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da multa prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.P. I. e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 350676 Nr: 16330-98.2014.811.0002

 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: SERGIO WICHOCKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT - GLOBAL VILAGE TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6.666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 43/46).

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. 76/77, 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 
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(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): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 311453 Nr: 7535-40.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON GONÇALO CURADO, MULTIGÁS 

DISTRIBUIDORA DE AGUA E GÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:MT 10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/RJ 86.235

 Vistos etc.

Diante da pública e notória recuperação judicial da requerida OI/SA, deixo 

de receber o presente pedido de cumprimento de sentença, tendo em vista 

que tal demanda deve ser requerida no juízo da recuperação.

Em regra, uma vez iniciada a recuperação judicial e apresentado o plano, é 

mister que os atos constritivos aos ativos da sociedade sejam submetidos 

ao Juízo Recuperacional, sob pena de esvaziamento dos propósitos da 

recuperação, mesmo após transcorrido o prazo de 180 dias de 

suspensão, de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005.

 Neste sentido colaciono recente entendimento do Ministro MARCO BUZZI 

ao decidir conflito de competência referente à execuções após o decurso 

do prazo de blindagem previsto pela Lei 11.101/05.

[...] É atribuição exclusiva do Juízo universal apreciar atos de constrição 

que irão interferir na preservação da atividade empresarial, sendo 

competente para constatar o caráter extraconcursal do crédito discutido 

nos autos da ação de execução. [...] "apesar de serem constituídos 

posteriormente ao advento da recuperação judicial, cabe ao Juízo que a 

conduz o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos 

créditos extraconcursais" (CC nº 123.114/AL, Rel. Ministra Maria Isabel 

Gallotti, DJe 08/08/2017). (STJ - CC 153762 MG 2017/0198813-3 

Publicação DJ 01/09/2017).

Frisa-se ainda que, a certidão do crédito constituído na sentença deve ser 

requerida junto à secretaria desta vara, uma vez que se trata de diligência 

da parte.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 380218 Nr: 26877-03.2014.811.0002

 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: ROSANA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos etc.

Diante da pública e notória recuperação judicial da requerida OI/SA, deixo 

de receber o presente pedido de cumprimento de sentença, tendo em vista 

que tal demanda deve ser requerida no juízo da recuperação.

Em regra, uma vez iniciada a recuperação judicial e apresentado o plano, é 

mister que os atos constritivos aos ativos da sociedade sejam submetidos 

ao Juízo Recuperacional, sob pena de esvaziamento dos propósitos da 

recuperação, mesmo após transcorrido o prazo de 180 dias de 

suspensão, de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005.

 Neste sentido colaciono recente entendimento do Ministro MARCO BUZZI 

ao decidir conflito de competência referente à execuções após o decurso 

do prazo de blindagem previsto pela Lei 11.101/05.

[...] É atribuição exclusiva do Juízo universal apreciar atos de constrição 

que irão interferir na preservação da atividade empresarial, sendo 

competente para constatar o caráter extraconcursal do crédito discutido 

nos autos da ação de execução. [...] "apesar de serem constituídos 

posteriormente ao advento da recuperação judicial, cabe ao Juízo que a 

conduz o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos 

créditos extraconcursais" (CC nº 123.114/AL, Rel. Ministra Maria Isabel 

Gallotti, DJe 08/08/2017). (STJ - CC 153762 MG 2017/0198813-3 

Publicação DJ 01/09/2017).

Frisa-se ainda que, a certidão do crédito constituído na sentença deve ser 

requerida junto à secretaria desta vara, uma vez que se trata de diligência 

da parte.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 384751 Nr: 1890-63.2015.811.0002

 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: ADICO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela parte ré. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão.Defiro 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): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 450286 Nr: 12041-54.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO LANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos etc.

À vista das certidões de fls. 63, 77, 95 e 111, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, justificar sua ausência às audiências de 

conciliação designadas. Consigne-se que a ausência de justificativa 

plausível, implicará na aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º do 

NCPC, sem prejuízo da extinção do feito sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se a parte 

autora pessoalmente, para suprir a falta em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 384418 Nr: 1670-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAIZE BISPO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Ante o exposto, deixo de acolher a preliminar arguida, determinando o 

prosseguimento do feito.Declaro o feito saneado. Fixo como ponto 

controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente automobilístico, sua localização e 
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repercussão.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 e renúncia à 

produção de outras provas. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 48384 Nr: 3332-21.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO DE CARVALHO FARIA REP/ POR 

MAURILIO DE CARVALHO FAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA BEATRIZ THEODORO 

GOMES - OAB:2853-B/MT, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - 

OAB:7276-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR JÁCOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:9.245, CARLINHOS BATISTA TELES - OAB:6656, SÉRVIO 

TÚLIO MIGUEIS JACOB - OAB:MT -6204

 Vistos etc.

A Súmula 240 do STJ prescreve: “a extinção do processo, por abandono 

da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

 Desse modo, necessária se faz a intimação da parte executada para 

manifestar-se nos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 228842 Nr: 9029-76.2009.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS LTDA, 

EDEGAR CARLOS CHIODELLI, AURORA SALETE CHIODELLI, ESPÓLIO DE 

JOSÉ INÁCIO LOUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA COSTA CARVALHO - 

OAB:6868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY RIBEIRO - OAB:12010/RJ

 Vistos etc.

 1 – Translade-se cópia do acórdão aos autos principais (Id. 93242).

 2 - Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

3 - Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 330982 Nr: 27274-96.2013.811.0002

 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: TIM CELULAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA SIQUEIRA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilana Cristina da Silva - 

OAB:OAB/MT 16.636, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - 

OAB:56526/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, tenho que a presente ação, proposta no ano de 

2013, ainda não obteve êxito na citação da parte requerida Ezequiel 

Rodrigues de Oliveira Siqueira - ME, após diversas tentativas em 

endereços distintos.

Ante o exposto, entendo que houve o exaurimento das possibilidades em 

localizar o endereço da ré. Desta forma, defiro o petitório de fls. 85.

Assim, diante da nova sistemática adotada pelo Novo Código de Processo 

Civil em vigência, cite-se/intime-se por Edital a parte requerida Ezequiel 

Rodrigues de Oliveira Siqueira - ME, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 18 de 

outubro de 2018, às 15h00min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, I, do CPC).

Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, mister se faz a 

designação de curador especial ao réu revel e, em atenção ao art. 9º do 

CPC, nomeio desde já a Defensoria Pública desta Comarca para 

representar a parte requerida, devendo ser intimada para apresentação 

de contestação no prazo legal.

Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 

351, do CPC).

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 373392 Nr: 21863-38.2014.811.0002

 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: ANTÔNIO WILSON SPIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12.209 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO CLETQ 

COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 379857 Nr: 26643-21.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADOPNEUS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS - 

EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS JÚNIOR, 

ADEMIR AUGUSTO FREITAS JUNIOR, PAULO HENRIQUE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ EDUARDO BRAVO - 

OAB:61516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante das informações trazidas pelo Correio às fls. 67/68, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 16 de outubro de 2018, às 15h20min, 

devendo ser expedido mandado de citação.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 236369 Nr: 16324-67.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DRESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE CRISTINE DE CAMPOS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, JULIANO FABRÍCIO DE SOUZA - 

OAB:5480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Manoel 

Dresch em desfavor de Gisele Cristine de Campos Xavier, ambos 

devidamente qualificados.

Em análise aos autos, verifico que o douto patrono da parte autora foi 

intimado (fls. 87) para se manifestar acerca da decisão de fls. 85/86, a fim 
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de dar prosseguimento ao feito, entretanto quedou-se inerte, conforme 

devidamente certificado às fls. 88.

 No seguimento, expediu-se mandado de intimação pessoal à parte autora, 

concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para dar seguimento ao feito, sob 

pena de extinção (fls. 89). Na ocasião, obteve êxito em sua diligência, 

conforme informação trazida pelo Oficial de Justiça às fls. 90.

Contudo, a parte autora nada manifestou quanto ao seu interesse no 

prosseguimento do feito, embora pessoalmente intimada, conforme 

certificado às fls. 91.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário relatório.

Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que a parte requerente não deu 

prosseguimento ao feito, decorrendo o prazo sem manifestação.

Desta feita, tendo sido certificada a não manifestação da parte conforme 

determinado, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe.

Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências da parte autora, principal interessado no 

deslinde do processo.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

inicial, mediante cópia e certificação nos autos, se requerido.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 

baixas e anotações pertinentes.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 444555 Nr: 9149-75.2016.811.0002

 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: DORIVAL JARDIM MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação de fls. 223/236 apresentado 

pela requerida, foi interposto no prazo legal,bem como as contrarrazões 

(fls. 238/254), em sendo assim, impulsiono estes autos à conclusão para 

deliberação. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 376634 Nr: 24276-24.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE LARA DA SILVA, MARIANA GOMES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:13873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 187/193).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, 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.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 113202 Nr: 8755-83.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S. A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A

 Vistos etc.

 Intime-se o credor/exequente para que se manifeste acerca do petitório 

de fls. 536/537, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007131-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH OAB - MT7655/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RANCHO T AGROPECUARIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007131-93.2018.8.11.0002. 

AUTOR: JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA RÉU: RANCHO T 

AGROPECUARIA LTDA - EPP Vistos. Trata-se de Ação de Reintegração 

de Posse c/ Pedido de Liminar c/c Indenização por Danos Morais, proposta 

por JOÃO PAULO MARQUEZAM DA SILVA em desfavor de RANCHO T. 

AGROPECUARIA LTDA. Aduz o autor que, no dia 25 de junho de 2018, 

firmou com a empresa ré Instrumento Particular de Promessa de Venda e 

Compra de uma área de 2.014,8081 hectares, localizada no município de 

Nossa Senhora o Livramento (MT) e uma área rural com 393,28 hectares, 

nominada Fazenda Santa Fé. Restou consignado que o adquirente 

receberia de imediato a posse da sede de fazenda, com todos os direitos 

de uso e manutenção, sendo quea posse do restante da propriedade seria 

entregue até no dia 10 de outubro de 2018, permitindo assim que o 

vendedor retirasse todos os seus animais do imóvel. Afirma que, tomou 

posse da sede da fazenda com alocação dos seus pertences pessoais, 

ferramentas e funcionários, exercendo-a de forma mansa e pacífica. 

Contudo, em 6 de agosto de 2018 ‘recebeu uma notificação extrajudicial 

imbuída de exigências descabidas, sem qualquer amparo contratual ou 

legal, na qual, concedia ao autor, o prazo de 10 (dez) dias uteis para 

sanar as supostas irregularidades apontadas, sob pena de rescisão 

contratual’. No dia seguinte, quando seus funcionários se deslocaram até 

a sede da fazenda, foram impedidos de adentrar por funcionários da 

requerida. Após registrar boletim de ocorrência, os funcionários do autor 

foram acompanhados por policiais até a sede onde constataram o 

esbulho; o Sr. João Paulo Gonçalves de Campos confirmou para o policial 

ter recebido ordem de seu patrão para não deixar permanecer na fazenda 

os funcionários do senhor João Paulo Marquezam. Assim, pugnou pela 

concessão de medida liminar para determinar que seja imediatamente 

reintegrada na posse da sede do imóvel descrito na exordial, conforme 

art. 300 do CPC. E os autos vieram conclusos. É o relato. Fundamento e 

decido. Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Outrossim, para a concessão liminar da proteção possessória é 

necessária a presença dos requisitos enunciados no art. 560 da Lei 
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Processual Civil, ou seja, a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo 

réu, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora 

turbada na ação de manutenção ou a perda desta, na de reintegração. Da 

apreciação dos autos verifica-se que os requisitos supramencionados 

restaram evidentes no caso. A posse e a probabilidade do direito 

evidenciam-se na documentação juntada aos autos, a qual demostra que o 

imóvel em litigio foi adquirido pelo requerente em 25 de junho de 2018, 

quando, por expressa previsão contratual, foi-lhe transmitida a posse da 

sede do imóvel (cláusula 3.1, do contrato – id. 14705202 - Pág. 4). 

Destarte, restou evidenciado que, após a assinatura do contrato o autor 

tomou a posse da sede do imóvel em litígio, empregando funcionários no 

local para administrar e realizar os serviços necessários à manutenção do 

bem. Por sua vez, num juízo de cognição sumária, a perda da posse 

restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência acostado aos autos, no 

qual restou registrado que os funcionários do autor foram impedidos de 

adentrar na sede do imóvel por funcionários da parte ré, o qual informou à 

autoridade policial que recebeu ordem para não deixar os funcionários do 

autor permanecer na sede da fazenda (id. 14705238). Cumpre anotar que, 

a notificação extrajudicial encaminhado ao autor, informando a 

insatisfação do vendedor com os bens dados em pagamento e solicitando 

que o notificado promova a regularização das dações em pagamento, sob 

pena de rescisão contratual, não outorga ao requerido a prerrogativa de 

retomar o imóvel, pois ainda subsiste o contrato de compra e venda em 

que houve a cessão do direito de posse ao requerente. Logo, a conduta 

engendrada pelo requerido, de impedir a permanência dos funcionários do 

autor na posse do imóvel, macula-se pela arbitrariedade. Isso porque, no 

dia seguinte ao envio da notificação extrajudicial, quando sequer havia 

esgotado o prazo concedido ao comprador para sanar os alegados vícios 

existentes nos bens dados em pagamento, o vendedor decidiu 

unilateralmente reemitir-se na posse do imóvel, impedindo o acesso do 

adquirente, o que não se deve admitir em direito. Neste sentido é a 

Jurisprudência: “REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Contrato de promessa de 

venda e compra com cessão de direitos sobre imóvel. Hipótese em que a 

cláusula resolutória não opera de pleno direito em razão do 

inadimplemento, sendo imprescindível prévio pronunciamento jurisdicional 

acerca da rescisão do contrato para viabilizar a retomada do bem. 

Verificação da mora que não se presta a transformar a posse exercida 

pelo comprador em injusta e de má-fé. Inadmissibilidade da retomada 

arbitrária do imóvel pelos réus sem prévio ou simultâneo reconhecimento 

judicial de rescisão do compromisso de compra e venda, com cessão de 

direitos. Pedido inicial julgado procedente. Reintegração do autor na posse 

do imóvel determinada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 

Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 

00092506820088260037 SP 0009250-68.2008.8.26.0037, Relator: João 

Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 09/06/2014, 19ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2014) (negritei) 

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ALEGAÇÃO 

NOVA - ABSOLUTA CONTRADIÇÃO COM TUDO QUE SE DEFENDEU 

ANTERIORMENTE - REJEIÇÃO - MÉRITO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

IMÓVEL URBANO - POSSE ORIGINADA EM CONTRATO - ALEGAÇÃO DE 

INADIMPLEMENTO COMO CAUSA JUSTIFICADORA DA RETOMADA DA 

COISA - EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - RECURSO 

DESPROVIDO. Não se pode acolher preliminar de ilegitimidade passiva 

quando a ré somente vem aventar a matéria em sede recursal, depois de 

ter praticado todos atos processuais cabíveis à defesa do interesse que 

agora alega não ser seu.” Ainda que a questão possessória esteja 

diretamente ligada ao contrato verbal celebrado entre as partes, não pode 

uma delas - a pretexto de estar a outra inadimplente - arvorar-se no direito 

de solucionar o conflito, tomando de volta a coisa objeto da avença, sem 

ajuizamento da competente ação judicial, porque configura-se o chamado 

exercício arbitrário das próprias razões. (Ap 7116/2011, DES. ORLANDO 

DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/07/2011, Publicado no DJE 26/07/2011) Neste sentido, ao que tudo 

indica, o requerido não observou os ditames legais para a retomada do 

bem, pois caso o requerido pretenda ser reintegrado na posse do bem em 

litígio, far-se-ia necessário prévio pronunciamento jurisdicional acerca da 

rescisão do contrato firmado pelas partes, pois a cláusula resolutória não 

opera seus efeitos de pleno direito em virtude do mero inadimplemento. De 

outro norte, o perigo da demora evidencia-se no fato de o requerente 

estar sendo privado da posse do imóvel por ele adquirido. Cumpre 

esclarecer que nesta fase de cognição sumária não se reclama prova 

cabal e perfeita, bastando que, dos elementos coligidos na inicial ou na 

justificação prévia, deflua razoável convencimento quanto à necessidade 

da concessão da medida antecipadora, postulada initio litis. Assim, atento 

aos documentos que instruíram a inicial, tenho que restou demostrada a 

posse do autor, a ocorrência do esbulho no imóvel, bem como que a ação 

foi intentada dentro de um ano e dia do esbulho, permitindo-se, por 

consequência, a concessão de liminar, pois preenchidos os requisitos do 

art. 560 do Código de Processo Civil. Por outro lado, não há risco de 

irreversibilidade do provimento final, pois diante da sua própria natureza 

jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, desde que 

presentes os requisitos. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos 

requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 c/c art. 563, ambos do 

CPC, DETERMINO a expedição do mandado liminar de reintegração de 

posse em favor do autor, na sede do imóvel rural localizado no Município 

de Nossa Senhora o Livramento (MT), denominado Fazenda Santa Fé, 

matriculado sob nº 95.259 do RGI de Várzea Grande. Por ocasião do 

cumprimento do mandado deverá o oficial de justiça relatar de forma 

circunstanciada em que consiste a sede da referida fazenda, 

descrevendo suas benfeitorias e imediações. Desde já, DEFIRO o reforço 

policial, caso venha a ser noticiada nos autos a necessidade de tal 

medida. Cite-se o requerido dos termos desta decisão, para que querendo 

apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme parágrafo 

único do artigo 564 do CPC, devendo constar ainda do mandado as 

advertências referentes à revelia. Após a contestação, vistas automáticas 

à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Sem prejuízo, intimem-se os 

réus, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação, que designo para o dia 13 de novembro de 2018, 

às 14h20, art. 566 c/c art. 334 do CPC. Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 16 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007366-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Achiles Tiago Toschi OAB - MT16237/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007366-60.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: IRACEMA MORAIS DA SILVA REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por IRACEMA MORAIS DA SILVA, 

em desfavor de UNIMED – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ambos 

qualificados na exordial. Assevera que, possui o plano de saúde UNIMED 

RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pelo plano 

Uniflex – Enfermaria, há aproximadamente 04 anos, estando em dia com 

as mensalidades. Esclarece que, apresenta meningioma selar com 

proptose com compressão de nervo optico, sendo necessário a 

realização de cirurgia para retirada do tumor intracraniano, procedimento 

solicitado pelo Dr. Roger Thomaz Rotta Medeiros. Todavia, ao analisar o 

pedido para realização do procedimento médico solicitado, houve 

divergência médica, tendo a requerida instaurado uma junta médica que foi 

favorável aos procedimentos e materiais solicitados pelo médico da 

requerente, contudo, a requerida se nega ao fornecimento dos materiais e 

liberação do material. Assim, requer a concessão de tutela provisória de 

urgência para determinar que a ré proceda a autorização de realização de 

todos os procedimentos médicos necessários de todos os procedimentos 

médicos necessários (exames e cirurgias ao tratamento da moléstia da 

autora, sem limitação de prazo ou quantidade, sob pena de multa diária no 

valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Pugna a concessão da gratuidade da 

justiça. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 
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direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na 

espécie, verifico que o pedido de antecipação de tutela merece 

deferimento. Os documentos juntados pela parte autora demonstram 

nitidamente a probabilidade do direito, haja vista o vínculo contratual 

existente entre as partes (id. 14796025, 14796035), o seu diagnóstico 

meningioma selar com proptose com compressão de nervo optico, 

evidenciando a necessidade de realização da cirurgia indicada por médico 

especialista (id. 14796070, 14796125), bem como a negativa da requerida 

em autorizar todos os procedimentos médicos solicitados pelo médico da 

autora (id. 14796075). Destarte, os documentos trazidos aos autos 

evidenciam de fato o direito da requerente e, consequentemente, 

demonstram o perigo de dano à demandante, uma vez que estando em dia 

com os pagamentos das mensalidades junto a empresa ré, faz jus à 

cobertura de seu tratamento de saúde, ainda mais pelo fato do tratamento 

ser Deve-se registrar que, ao presente caso se aplicam as disposições do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual aprovou a 

Súmula 469, com a seguinte redação: “Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde”. A súmula consolida o 

entendimento, há tempos pacificado no STJ, de que a operadora de 

serviços de assistência à saúde que presta serviços remunerados à 

população tem sua atividade regida pelo Código de Defesa do Consumidor, 

pouco importando o nome ou a natureza jurídica que adota. (Resp. 

267.530/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJe 12/3/2001). Desse 

modo, e havendo dúvidas de interpretação de cláusulas contratuais, o 

desate deverá ser sempre "de maneira mais favorável ao consumidor" 

(art. 47, CDC); razão por que merece acolhimento o pedido de tutela de 

urgência formulado pela requerente, mesmo porque, acaso o pedido não 

seja atendido de plano, o seu provimento ao final poderá não mais surtir 

efeitos prático e eficaz. Ante o exposto, estando presentes os requisitos 

autorizadores da medida, nos termos do artigo 300, do CPC, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a empresa ré, UNIMED - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO autorize a realização de todo o 

tratamento médico indicado para autora, conforme solicitado pelo médico 

especialista conveniado, no prazo de 48horas, sob pena de multa diária 

que arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa. 

Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária, nos moldes 

do art. 98, do CPC. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 27de novembro de 2018 às 16h40min, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). No mais, estando 

evidenciada a hipossuficiência da parte demandante em relação à 

requerida, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, no termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. À vista da urgência da medida e 

do horário, CUMPRA-SE NO PLANTÃO. Várzea Grande/MT, 17 de agosto 

de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007389-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE AZEVEDO MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007389-06.2018.8.11.0002. 

AUTOR: MARIA DE AZEVEDO MIRANDA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação proposta em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal, de tal modo, 

falece este juízo de competência para processar e julgar a presente lide. 

Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente 

feito. Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

redistribuídos para uma das Varas da Fazenda Pública desta Comarca. Às 

providências. Várzea Grande, 17 de agosto de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004267-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AIRTON DE PAULA CZARNOBAY (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004267-82.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser 

modificada a decisão recorrida de ID. 13453850 – Pág. 1-3, cujos 

fundamentos, s.m.j., bem resistem às razões do recurso, de forma que a 

mantenho. Presto, em ofício que segue, as informações que me foram 

requisitadas por meio do Ofício de n. 13/2018/GB2VC, o qual foi 

encaminhado por meio eletrônico, conforme aviso de recebimento da 

correspondência enviada nestes autos. Dê-se regular prosseguimento ao 

feito. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 17 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004074-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DA CONCEICAO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004074-38.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

JONAS DA CONCEICAO QUEIROZ REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO 

E RESIDENCIA S.A. Vistos etc. Compulsando os autos observo que a 

requerida realizou o depósito do valor de R$ 5.273,65 no id. 12425623 e a 

quantia de R$ 1.042,03 no id 14754264. Dessa forma, venha à parte 

requerente manifestar, no prazo legal, salientando, desde já, que o silêncio 

importará em concordância tácita quanto ao pagamento retro mencionado 

acarretando a consequente extinção definitiva da demanda. Decorrido o 

prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001776-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDORRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAPITOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT0011964A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001776-05.2018.8.11.0002. EMBARGANTE: 

ANDORRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP EMBARGADO: 

PAPITOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - ME Vistos etc. Sem 
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prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo 

comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, sob pena de preclusão. Oportunamente, venham-me conclusos 

para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003428-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003428-91.2017.8.11.0002. AUTOR: 

JONATHAN FERNANDES DE OLIVEIRA RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA 

Vistos etc. Sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Oportunamente, 

venham-me conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007267-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPE ABRAO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ABRAHAO LUCAS ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOAO CARLOS SEGALA (REQUERENTE)

ZENAIDE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA EMILIA FERNANDES SANTOS (REQUERENTE)

THIAGO ABRAO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ZAINE NASSARDEN DE CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

MARA SANTOS SEGALA (REQUERENTE)

JULIO ABRAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

DIOGO DOUGLAS CARMONA OAB - MT0000751A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TABELIÃO DO CARTÓRIO DO SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007267-90.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

ZAINE NASSARDEN DE CAMPOS SANTOS, JULIO ABRAO DOS SANTOS, 

MARIA EMILIA FERNANDES SANTOS, MARA SANTOS SEGALA, JOAO 

CARLOS SEGALA, ZENAIDE ALVES DOS SANTOS, THIAGO ABRAO 

ALVES DOS SANTOS, ABRAHAO LUCAS ALVES DOS SANTOS, PHILIPE 

ABRAO ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: TABELIÃO DO CARTÓRIO DO 

SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL Vistos, etc. Os autores 

propuseram “pedido de providências”, visando a vistoria do Cartório do 

Segundo Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, para que seja 

“determinado ao Tabelião afastado, Hermes G. Ferreira, que carimbe e 

lance sua assinatura no ato notarial”, sob a alegação de que a escritura 

de inventário de Benedito de Campos Santos não foi assinada pelo 

Tabelião, prejudicando a realização de traslados para registro. Analisando 

os documentos colacionados aos autos, observo que a parte autora 

propôs esta mesma demanda perante a Diretoria do Foro, na qual, na 

qualidade de Juiz Diretor do Foro em substituição legal, reconheci minha 

incompetência para o processamento e julgamento do pedido, 

oportunidade em que consignei que a referida pretensão, em verdade, se 

trata de suprimento judicial pela falta de assinatura do Tabelião. Nesse 

passo, certo que não houve qualquer alteração nos fatos capaz de 

modificar o teor do decisum por mim proferido quando da análise deste 

caso perante a Diretoria do Foro. De fato, a melhor medida para a solução 

da pretensão da parte autora é o suprimento judicial da ausência de 

assinatura na escritura pública, o qual é procedimento de jurisdição 

voluntária, vejamos: RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. 

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 

212 E 213 DA LEI FEDERAL 6.015/73. PEDIDO DE SUPRIMENTO DA 

AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO OFICIAL DO REGISTRO IMOBILIÁRIO QUE 

LAVROU O ATO DE ABERTURA DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA 

DE QUALQUER ELEMENTO CONCRETO QUE PONHA EM DÚVIDA A 

VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES CONSTANTES DO ATO REGISTRAL. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE MÁ-FÉ, FRAUDE, FALSO OU 

PREJUÍZO A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PEDIDO INDENIZATÓRIO. 

MANIFESTO ERRO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO. CABIMENTO. PEDIDO 

JULGADO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o registro ou a 

averbação for omissa, imprecisa, ou não exprimir a verdade, a retificação 

do registro imobiliário pode ser requerida pelo interessado, por meio do 

procedimento administrativo previsto no artigo 213 da Lei 6.015/73, ou 

através do procedimento judicial, na forma do art. 212, da mesma lei, cujo 

ajuizamento encontra respaldo quando visa à correção de um manifesto 

erro administrativo. (...) (TJMG – AC 10474140000693001 MG, Relator 

Sandra Fonseca, Data de Julgamento 12/09/2017, Câmaras Cíveis/6ª 

Câmara Cível, Data de Publicação 22/09/2017). Ainda, dispõe o art. 109 da 

Lei 6.015/73 que “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 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de cinco dias, que correrá em cartório”. Destarte, denota-se que o 

procedimento adotado pelos autores não salvaguarda seu interesse, uma 

vez que o correto é a propositura de ação própria para o suprimento 

judicial, o qual se processa como jurisdição voluntária. Assim, determino, 

venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar a presente 

demanda ao rito da jurisdição voluntária, formulando pedidos que 

correspondam ao procedimento, bem como atentando-se para a 

inexistência de polo passivo na referida demanda, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, observo que os documentos anexados aos 

autos, encontram-se total ou parcialmente ilegíveis, em desconformidade 

com o que preceitua o §1º, do art. 14, da Resolução n°. 185/2013, a qual 

institui o Sistema PJE, que assim dispõe: “Art. 14. Os documentos 

produzidos eletronicamente, os extratos digitais e os documentos 

digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos do Poder Judiciário e seus 

auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas procuradorias e por 

advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, 

ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. § 1º 

Incumbirá àquele que produzir o documento digital ou digitalizado e realizar 

a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, especialmente quanto 

à sua legibilidade”. Posto isso, determino, venha a parte autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, aportar aos autos documentos legíveis, atentando-se 

quanto à necessidade de que estes sejam cópias completas e de fácil 

leitura, com boa qualidade de visualização, sob pena de indeferimento. Por 

fim, ADVIRTO a parte autora quanto ao disposto no art. 17 da Resolução 

n°. 185/2013 do CNJ (Institui o Sistema PJE), segundo o qual os 

documentos anexados às petições eletrônicas deverão ser classificados 

e organizados de forma a facilitar o exame dos autos, não sendo cabível, 

portanto, a simples denominação “Documentos” para classificação dos 

documentos, sob pena de exclusão e determinação de nova 

apresentação. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007091-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR ZANGARI (AUTOR)

JANETE ZANCHI ZANGARI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBAR IMOBILIARIA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007091-14.2018.8.11.0002. AUTOR: 

VALDEMIR ZANGARI, JANETE ZANCHI ZANGARI RÉU: AMBAR 

IMOBILIARIA Vistos. Considerando que a ação de usucapião visa a 

obtenção do título de propriedade do imóvel usucapiendo, bem como 
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considerando que a matrícula colacionada nos Ids. 14679276 a 14679321 

é antiga e referente a todo o loteamento, determino venha a parte autora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos cópia da matrícula 

atualizada dos imóveis objeto da lide, a fim de esclarecer o polo passivo 

da lide, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). 

Outrossim, venha a parte autora, em igual prazo, indicar e individualizar os 

atuais confinantes dos imóveis, proprietários ou possuidores, uma vez 

que os confinantes são aqueles que ocupam os imóveis lindeiros ao sub 

judice, e que, por esse motivo, possam ter interesse na demanda. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007127-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE ECO-ETNO-SOCIO-CULTURAL DE 

PROTECAO DA NATUREZA - AMPN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDEMAR ALVES LOPES OAB - MT0015537A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007127-56.2018.8.11.0002. AUTOR: 

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE ECO-ETNO-SOCIO-CULTURAL DE 

PROTECAO DA NATUREZA - AMPN RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. Da análise da petição inicial, verifiquei que a parte autora, 

associação civil, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

entretanto é sabido que a concessão da justiça gratuita, ainda que para 

associações sem fins lucrativos, requer a comprovação da incapacidade 

para o pagamento das custas e despesas processuais. Nesse sentido, 

colaciono o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COM AGRAVO REGIMENTAL. 

JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE 

DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS 

PROCESSUAIS. SÚMULA N. 481/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "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" (Súmula n. 481/STJ). 2. Embargos de declaração recebidos 

como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ - EDcl no 

AREsp: 206364 RS 2012/0151465-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, Data de Julgamento: 25/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 02/04/2014) Outrossim, convém ressaltar que segundo 

o disposto na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, ressalvados os casos em que a parte 

demonstre a incapacidade momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as 

custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição da inicial (art. 456 CNGC/MT). Destarte, determino venha a 

parte autora, em 30 (trinta) dias, demonstrar documentalmente a atual 

hipossuficiência financeira da associação e de seus dirigentes, ou, 

conforme for o caso, proceder ao recolhimento das custas e despesas 

processuais, sob pena de extinção do processo, nos termos do §1º, art. 

456 CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007123-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA SANTANA GOMES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO NOGUEIRA DE VIVEIROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007123-19.2018.8.11.0002. AUTOR: NEIVA 

SANTANA GOMES RÉU: JULIO NOGUEIRA DE VIVEIROS Vistos. 

Inicialmente, verifico que a parte autora é casada em comunhão parcial de 

bens (Id. 14698331), de modo que necessitará do consentimento do seu 

cônjuge para propor a presente ação, conforme inteligência do art. 73 do 

CPC. Nesse sentido: AGRAVO - USUCAPIÃO - PRESENÇA DE AMBOS OS 

CÔNJUGES NO PÓLO ATIVO DA DEMANDA - DESNECESSIDADE DE 

CERTIDÃO VINTENÁRIA - RESERVA FLORESTAL LEGAL. Como a ação de 

usucapião é ação real, necessária é a participação de ambos os cônjuges 

no polo ativo da demanda. (...) (TJMG - Agravo de Instrumento 

2.0000.00.409711-2/000, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , Relator(a) 

para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 02/10/2003, publicação da súmula 

em 15/10/2003) Com efeito, os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[1] esclarecem que “para propor 

ações que versem sobre direitos reais imobiliários necessita o cônjuge ou 

o convivente do consentimento de seu consorte. Não se exige a formação 

de litisconsórcio necessário. Basta o consentimento, que aí funciona para 

integrar a capacidade para estar em juízo do cônjuge ou convivente”. 

Assim, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar a outorga do seu cônjuge para propositura da presente ação 

ou incluí-lo no polo ativo da lide, atentando-se quanto a necessidade de 

atendimento do art. 319 do CPC, sob pena de indeferimento. Finalmente, 

determino a emenda da petição inicial, a fim de que a autora, no mesmo 

prazo e sob as mesmas penalidades, individualize, tanto quanto possível, 

todos os confinantes do imóvel objeto do litígio e precise os seus 

endereços, a fim de que também sejam citados da presente ação (art. 246, 

§3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] In Novo código de 

processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 156.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007073-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA INFANTIL DANIELLE SIMAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT0014019A (ADVOGADO)

RAFAEL SILVA SOUTO OAB - MT14018/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ARRUDA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007073-90.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ESCOLA INFANTIL DANIELLE SIMAS EIRELI - ME EXECUTADO: MARCELO 

ARRUDA BATISTA Vistos. A parte autora, pessoa jurídica de direito 

privado, salienta que não tem condições financeiras de arcar com as 

despesas processuais sem prejuízo da própria manutenção. A fim de 

corroborar o alegado, aportou aos autos balanço patrimonial, declaração 

de informações socioeconômicas e fiscais e discriminação do débito a 

parcelar – DIPAR, consoante Ids. 14668824, 14668870, 14668874, 

14668883. Não obstante, tenho que os documentos juntados aos autos a 

fim de demonstrar a hipossuficiência da requerente não são suficientes 

para salvaguardar a sua pretensão, considerando que a presunção de 

veracidade da alegação de insuficiência financeira ocorre apenas quando 

deduzida por pessoa natural, conforme disposição do §3º, art. 99, do CPC. 

Com efeito, a gratuidade da justiça à pessoa jurídica só é admitida em 

situações excepcionais e mediante comprovação de insuficiência 

financeira não só da empresa, mas também dos seus sócios[1]. Nesse 

sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DA REAL DIFICULDADE FINANCEIRA - INOCORRÊNCIA - 

DECISÃO SINGULAR MANTIDA - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO 

DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão de indeferimento da justiça 

gratuita quando a parte não traz argumentos novos que convencem o 

julgador pela reforma da decisão, sobretudo quando a falta de prova 

sobre a real necessidade para concessão do benefício perseguido se 

mantém. "O benefício da assistência judiciária gratuita somente pode ser 

concedido à pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins 

lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as 

despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas 

atividades" (AgRg no AREsp 648.016/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 14/05/2015.) (...) 4. (...)” 

(AgRg no AREsp 511.239/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016) (AI 

122978/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017). 

Destarte, determino venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, demonstrar 
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documentalmente a atual hipossuficiência financeira da empresa e de 

seus sócios, ou, conforme for o caso, proceder ao recolhimento das 

custas e despesas processuais, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Precedentes do STF: AgRg no REsp 92.715-SP, DJe 09/02/2007; 

AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: Embs. de Div. em REsp. 

321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 04/02/2004, DJe 16/08/2004; 

AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 

23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; AgRg nos EDcl no Ag. nº 

742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 

603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 02/08/2010; de Tribunais de Justiça 

Estaduais: Agr. de Instr. nº 70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz 

Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. em 07/02/2012.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007108-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DARCIS FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007108-50.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: LUANA 

DARCIS FERREIRA Vistos. Venha à parte autora, em 30 (trinta) dias, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou 

demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 290 do CPC e art. 456, §1°, da 

CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007179-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RIBEIRO VERANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0022546A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSO APARECIDO RODRIGUES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007179-52.2018.8.11.0002. AUTOR: 

WAGNER RIBEIRO VERANO RÉU: ADENILSO APARECIDO RODRIGUES - 

ME Vistos, etc. Da análise dos autos, constato que os documentos 

anexados no Id. 14728431 encontram-se total ou parcialmente ilegíveis, em 

desconformidade com o que preceitua o §1º, do art. 14, da Resolução n°. 

185/2013, a qual institui o Sistema PJE, que assim dispõe: “Art. 14. Os 

documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e os 

documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos do Poder 

Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas 

procuradorias e por advogados públicos e privados têm a mesma força 

probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada 

de adulteração. § 1º Incumbirá àquele que produzir o documento digital ou 

digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, 

especialmente quanto à sua legibilidade”. Ainda, observo que a parte 

autora descurou de anexar o endosso da cártula dos cheques. Posto 

isso, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

aportar aos autos os referidos documentos legíveis, atentando-se quanto 

à necessidade de que estes sejam cópias completas e de fácil leitura, com 

boa qualidade de visualização, bem como apresentar o endosso das 

cártulas, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007235-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANDERSON MARQUES DE ARRUDA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES OAB - MT5674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. DRUMOND & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007235-85.2018.8.11.0002. AUTOR: 

JOANDERSON MARQUES DE ARRUDA ANDRADE RÉU: E. DRUMOND & 

CIA LTDA - ME Vistos, etc. Compulsando aos autos, verifico que a parte 

autora descurou de colacionar procuração outorgando poderes para o 

advogado Jonheir Rosa Soares, postular em seu nome. Posto isso, com 

fundamento no art. 76, do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que o requerente supracitado sane a irregularidade 

acima apontada, sob pena de extinção (art. 76, §1º, I, CPC). Constato 

ainda, que deixou de carrear declaração de hipossuficiência. Embora a 

declaração de pobreza não seja mais obrigatória na atual sistemática 

processual, o advogado, diante da ausência de tal documento, necessita 

possuir poderes específicos para requerer a concessão da gratuidade 

processual, à luz do disposto na parte final do art. 105 do NCPC. Assim, 

determino venha o requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial a fim de apresentar declaração de hipossuficiência firmada 

de próprio punho ou instrumento procuratório que contenha poderes 

específicos para tanto, sob pena de indeferimento (art. 321, § único do 

CPC/2015). Outrossim, verifico que não há nos autos qualquer documento 

que evidencie os fatos narrados na exordial, uma vez que limitou-se a 

apresentar documentos pessoais do autor. Assim, determino venha o 

requerente, em igual prazo e sob as mesmas penalidades, carrear 

documento capaz de demonstrar a relação jurídica entre as partes. Por 

fim, determino venha a parte autora esclarecer qual a relação dos 

documentos colacionados nos Ids. 14743799 a 14743808 com a presente 

lide, uma vez que aparentemente se tratam de pessoas estranhas à esta 

demanda. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1007287-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS RUBIA LACERDA CINTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010609A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSALIA GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007287-81.2018.8.11.0002. AUTOR: THAIS 

RUBIA LACERDA CINTRA RÉU: MARIA ROSALIA GOMES Vistos, etc. Da 

detida análise dos documentos que instruem a petição, constato que a 

declaração de hipossuficiência carreada nos autos está desacompanhada 

de assinatura da autora. Embora a declaração de pobreza não seja mais 

obrigatória na atual sistemática processual, o advogado, diante da 

ausência de tal documento, necessita possuir poderes específicos para 

requerer a concessão da gratuidade processual, à luz do disposto na 

parte final do art. 105 do NCPC. Assim, determino venha a autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial a fim de apresentar 

declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento 

procuratório que contenha poderes específicos para tanto, sob pena de 

indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015). Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000197-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE CURVO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000197-56.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

JUDITE CURVO DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Por ocasião das 

alegações finais (id. 13809684), a parte autora reiterou a proposta de 

acordo formulada no id. 9883059, “na ordem de R$ 90.000,00 (noventa mil 

reais) para cada processo, acrescido de honorários advocatícios de 10%” 

(sic). Nesse compasso, é certo que o Novel Código de Processo Civil 

privilegia a autocomposição, propondo às partes envolvidas na lide a 

estimulação na solução consensual dos conflitos (art. 3º, § 3º e art. 4º, 

ambos do CPC). Assim, a despeito da fase em que o processo se 

encontra, entendo que o julgamento do mérito sem propiciar mais uma vez 

as partes a composição amigável infringe os fins da nova sistemática 

processual. Deste modo, venha a parte requerida manifestar sobre a 

proposta de acordo formulada pela parte autora, no prazo de 15 dias, sem 

prejuízo de eventual designação de audiência de conciliação, caso haja 

manifestação nesse sentido (art. 139, V, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001460-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA APOLONIA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001460-89.2018.8.11.0002. AUTOR: 

IRACILDA APOLONIA DE CAMPOS RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. 

Vistos, etc. Considerando o teor da petição de Id. 14723448, bem como 

diante da apresentação parcial das vias originais dos documentos a serem 

periciados, conforme Id. 14633435, os quais entendo serem suficientes 

para a realização da avaliação pericial, determino que seja dado início à 

perícia designada no Id. 13906607. Cumpra-se conforme Id. 13906607. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000525-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DE BARROS MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000525-83.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

BENEDITA MARIA DE BARROS MAYER REQUERIDO: BANCO CETELEM 

S.A. Vistos. Defiro o pugnado pelo requerido, e concedo o prazo de 10 

(dez) dias para cumprimento da decisão proferida no Id. 14761665. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000778-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON DOUGLAS ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000778-37.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

COMETA COMERCIO DE VEICULOS LTDA REQUERIDO: MAYCON 

DOUGLAS ALVES DE SOUZA Vistos. Considerando que a finalidade da 

carta precatória é a citação da parte requerida, que não foi localizada para 

ser citada nesta comarca, motivo porque a parte autora informou novos 

endereços no Id. 14010158, os quais são localizados na comarca de 

Cuiabá/MT, e diante do caráter itinerante da missiva, determino a remessa 

dos autos ao Juízo da comarca de Cuiabá/MT, para cumprimento da 

diligência. Oficie-se ao juízo de origem informando acerca da remessa. Às 

providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006062-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES ARAUJO (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 a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo de ID 

14810611, requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003841-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE AUXILIADORA DE OLIVEIRA (AUTOR)

DEIZE MEIRE RAMOS MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV (RÉU)

BOMPRECOSUPER SUPERMERCADOS EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003841-70.2018.8.11.0002. AUTOR: 

CLEONICE AUXILIADORA DE OLIVEIRA, DEIZE MEIRE RAMOS MACEDO 

RÉU: BOMPRECOSUPER SUPERMERCADOS EIRELI - EPP, COMPANHIA DE 

BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV Vistos. Designada audiência de 

conciliação, esta restou prejudicada diante da não citação da parte 

requerida Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV, conforme termo 

de Id. 14626511, tendo a parte autora pugnado pela nova tentativa de 

citação da parte requerida no endereço informado no Id. 14657283. Pois 

bem, diante da não citação da parte requerida, redesigno o ato para o dia 

08/10/2018, às 14h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 
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Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a 

parte requerida conforme pugnado no Id. 14657283 e intime-se a requerida 

Bom Preço Supermercados Eireli – EPP via correio. Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003355-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONY CAIQUE ALMEIDA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

CHARLES TAVARES RIBEIRO OAB - MT7401 (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

STELA CUNHA VELTER RONDON OAB - MT4984/O (ADVOGADO)

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO)

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904 (ADVOGADO)

NARANA SOUZA ALVES OAB - MT12640/O (ADVOGADO)

SERGIO MITSUO TAMURA OAB - MT17150/O (ADVOGADO)

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777/O 

(ADVOGADO)

JULIANA FURLAN LENCI OAB - SP257911-O (ADVOGADO)

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454/O-O (ADVOGADO)

RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR OAB - MT20625/O (ADVOGADO)

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT0007481A-B (ADVOGADO)

LUCIANO SILVA ALVES OAB - MT8882/O (ADVOGADO)

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO)

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604/O-O (ADVOGADO)

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY DA SILVA FERNANDES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003355-85.2018.8.11.0002. AUTOR: RONY 

CAIQUE ALMEIDA NEVES RÉU: VALDECY DA SILVA FERNANDES Vistos. 

Designada audiência de conciliação, esta restou prejudicada diante da não 

citação da parte requerida, conforme termo de Id. 13836686, tendo a parte 

autora pugnado pela nova tentativa de citação da parte requerida no 

endereço de Id. 14629639. Pois bem, diante da não citação da parte 

requerida, redesigno o ato para o dia 08/10/2018, às 16h30 a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade. Cite-se a parte requerida, via mandado, no 

endereço informado no Id. 14629639, consignando-se as deliberações 

contidas na decisão de Id. 12968975. Às providências necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008807-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR RIBEIRO DE MENEZES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS OAB - MT0007438A 

(ADVOGADO)

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

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 14h30min, 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.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000147-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000147-93.2018.8.11.0002. Vistos. Treze 

Administradora de Bens Ltda.ajuizou a presente “ação de rescisão 

contratual por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios 

e despejo” em face de City Lar – Dismobras – Distribuidora de Móveis 

Eletrodomésticos Ltda. e Erivelto da Silva Gasgues, ao argumento de que 

locou ao primeiro requerido um imóvel situado na Avenida Couto 

Magalhães, esquina com Rua Miguel Leite, n°. 2.084, Centro, nesta 

comarca, em 10/09/2008. Aduz que em 04/03/2011 houve a troca de 

locador, o que a legitima a compor o polo ativo da lide, bem como que em 

10/09/2015 o contrato foi estendido até o dia 09/09/2019. Todavia, salienta 

que a requerida deixou de efetuar o pagamento dos alugueis e 

encontra-se em mora com os meses de setembro, outubro, novembro e 

dezembro de 2017. Assim, requereu a concessão de tutela de urgência, 

para que fosse determinada a desocupação do imóvel, a qual foi 

indeferida no Id. 11532981. A parte requerida foi citada no Id. 14520005. 

Em seguida, a parte autora se manifestou no Id. 14546931, afirmando que 

o débito da parte requerida vem se avolumando, bem como que há notícia 

de que esta está em recuperação extrajudicial, o que evidencia a 

presença dos requisitos para o deferimento da tutela, motivo pelo qual 

pugnou pela desocupação do imóvel no prazo de 15 dias. Apresentou 

caução no Id. 14569824. É a síntese do necessário. DECIDO. A Lei n°. 

8.245/91 prevê a desocupação liminar de imóvel, na ação de despejo, 

desde que se enquadre em alguma das situações previstas nos incisos do 

parágrafo 1º, do art. 59. No caso dos autos, observa-se tratar da hipótese 

contida no inciso IX, § 1º do artigo 59. De se constatar, portanto, que a 

desocupação liminar de imóvel locado poderá ser concedida, no caso de 

falta de pagamento, desde que demonstrados, cumulativamente, os 

seguintes requisitos: a) a falta de pagamento, no vencimento, dos aluguéis 

e encargos da locação; b) não estar o contrato de locação garantido por 

umas das modalidades de garantia do artigo 37 da Lei do Inquilinato 

(fiança, caução, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas 

de fundo de investimento); c) oferecimento de caução equivalente a 03 

(três) meses de aluguel. Logo se vê que a parte autora não cumpriu todas 

as condições necessárias ao deferimento da medida liminar postulada. 

Isso porque o contrato de locação que instrumentaliza os autos é 

garantido por fiança (“cláusula décima quarta” – Id. 11320500), 

configurando, por si só, impeditivo legal para o deferimento da liminar, à luz 

do art. 59, § 1º, inc. IX c/c art. 37, inc. II, ambos da Lei 8.245/91. Nesse 

passo, ainda que o fiador não tenha assinado os aditivos de Id. 11320539 

e 11320550, certo que a sua responsabilidade persiste, consoante 

entendimento adotado pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO JULGADA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - NÃO DEMONSTRAÇÃO 

DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA EMPRESA APELANTE - ADITIVOS 

CONTRATUAIS SEM ANUÊNCIA DOS FIADORES - IRRELEVÂNCIA - 

CLÁUSULA DISPONDO QUE ELES SE OBRIGAM SOLIDARIAMENTE À 

LOCATÁRIA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES - SUBSISTÊNCIA DA 

RESPONSABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.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. 

(Súmula n. 481 do STJ) Quando pactuada, a responsabilidade do fiador 

persiste até a efetiva entrega do imóvel ao locador, mesmo que aquele não 
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tenha assinado os aditivos. (Ap 54715/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

28/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017) Tal entendimento tem por 

fundamento o previsto no art. 39 da Lei de locação (Lei 8.245/91), 

segundo o qual “salvo disposição contratual em contrário, qualquer das 

garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda 

que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei”. 

Ademais, registre-se que ambos os termos aditivos (Ids. 11320539 e 

11320550) afirmam que “ficam mantidas todas as outras condições do 

contrato”, o que corrobora a manutenção da fiança. Por fim, ressalto que 

quando da análise da liminar no Id. 11532981 restou consignada a 

impossibilidade de concessão em virtude da existência de fiança, sendo 

certo que todos os argumentos aduzidos no momento do indeferimento da 

liminar permanecem. Posto isso, INDEFIRO o pedido de liminar formulado no 

Id. 14546931 e determino o cumprimento integral da decisão de Id. 

11532981. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Várzea 

Grande, 06 de agosto de 2018. ANDRÉ MAURÍCIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 228543 Nr: 8702-34.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA MARIA DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:MT/9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestar-se 

requerendo o que entender de direito, mormente para dar cumprimento a 

decisão de fl. 252.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 224138 Nr: 4313-06.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIELLY TELES ASTORGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 493243 Nr: 10027-63.2017.811.0002

 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: JUAREZ POMPEU DE CAMPOS, ESPOLIO DE MARIA 

UNTAR POMPEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO POMPEU CARDOSO, W & R TRATOR 

PEÇAS, LIA POMPEU DE CAMPOS REGONAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: George Luiz Von Holleben - 

OAB:OAB/MT 9.299, VANUZA MARCON MATHEUS SILVEIRO - 

OAB:12.762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da informação quanto ao pagamento da 

condenação (fls. 182/183).

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 209172 Nr: 4940-44.2008.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRASPORTES 

LTDA, CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GUARANY LTDA, HILTON 

LEITE MORBECK, SUELI MARQUES QUEIROZ MORBECK, GUARANY 

AGROINDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clausmiron Romeiro Filho - 

OAB:8138/Mt, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6469/MT

 Autos n.º 209172

Vistos, etc.

Por meio da petição de fls. 379 os exequentes requereram seja novamente 

expedido mandado de avaliação e que o oficial de justiça entre em contato 

com os seus patronos ou disponibilize seu telefone para contato na sala 

de oficiais, pois não obteve êxito em manter contato com o anterior 

meirinho que cumpriria o mandado de fl. 376.

Na petição de fl. 380 o exequente Clausmiron requereu a expedição de 

alvará em seu nome atinente ao valor transferido pela Justiça do Trabalho 

para este juízo.

Pois bem, excepcionalmente defiro o pedido de fls. 379 na medida em que 

se mostra plausível a alegação dos exequentes no sentido de que 

encontraram dificuldade em manter contato com o meirinho, fato este 

comumente noticiado em outros processos.

Assim, expeça-se novo mandado de avaliação devendo ser consignado 

que o Oficial de Justiça deverá manter contato telefônico com os 

exequentes no número de telefone disponibilizado às fls. 365 ou que 

disponibilize na sala de oficiais um número para fácil contato pela parte 

exequente.

Outrossim, defiro o pedido de fls. 380, pelo que determino a expedição de 

alvará judicial para levantamento da quantia penhorada na Justiça do 

Trabalho, devendo a Secretaria atentar-se ao prazo inserto no Provimento 

n. 68 do CNJ.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 15 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 435731 Nr: 4470-32.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON QUEIROZ DESIDERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 225587 Nr: 5817-47.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI SILVA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE GIL G. FERREIRA, GEOVANE GIL 

GONÇALVES FERREIRA, MICHELY DE SOUZA, GEOVANI GIL 

GONÇALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:9.405
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 348742 Nr: 14862-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES CAVALHEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIANA PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS 

LTDA, MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, SAGA 

PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT.15600, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT, 

VANUZA MARCON MATHEUS SILVEIRO - OAB:12.762/MT

 Assim, a insurgência da requerida Saga não deve prosperar, razão pela 

qual rejeito as arguições constantes na petição de fl. 296 e mantenho a 

obrigação da requerida Saga de arcar com a sua cota parte dos 

honorários periciais.No entanto, é certo que o juiz de direito pode alterar a 

ordem de produção das provas, de acordo com o art. 139, VI, do CPC, in 

verbis:“...Assim, embora a prova pericial, de regra, deva ser realizada 

antes da inquirição das testemunhas, pois o art. 477 do CPC determina que 

o laudo deve ser apresentado em juízo pelo menos 20 dias antes da 

audiência de instrução, tenho que no caso sub judice é possível a 

alteração dessa ordem mediante a inquirição das testemunhas antes da 

produção da prova pericial diante da peculiaridade da lide que envolve 

direito possessório, cuja comprovação do exercício da posse se lastreia 

usualmente em prova oral.Ademais, a realização da audiência de instrução 

antes da prova pericial não implicará qualquer prejuízo às partes, 

sobretudo porque contribuirá para a produção da prova pericial, 

conferindo, assim, maior efetividade ao direito discutido nos autos.Nesse 

compasso, e em atenção ao art. 139, VI (segunda parte), do CPC, altero a 

ordem de produção das provas, passando primeiramente a produção da 

prova oral e, empós, a prova pericial.Ato contínuo, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11/10/2018, às 14:00 horas.Desde já 

ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever 

de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 374065 Nr: 22346-68.2014.811.0002

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI SILVANA NAKAYAMA - ME, ROSELI SILVANA 

NAKAYAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE JOSÉ DA SILVA , LUZIMAR JOSÉ DA 

SILVA, KAZUTO HATAKAYAMA, LECIR APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 8.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elidiane José da Silva - 

OAB:12.745, JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA - OAB:16.628

 Autos n.º 374065Vistos, etc.Por meio da petição de fls. 307/307-v a parte 

autora insiste na manutenção da requerida Edilaine José da Silva e seu 

marido Rafael Valentini Bastos no polo passivo da lide, bem como pugnou 

pela intimação dos requeridos para que indiquem quem são os atuais 

proprietários do imóvel litigioso e pela inclusão na lide da empresa Modular 

Pré-Moldados na qualidade de assistente (art. 119 e 120, CPC). Pois bem, 

no tocante a delimitação do polo passivo verifico que a parte autora, mais 

uma vez, deixou de se pronunciar quanto a desistência da ação em 

relação aos demais requeridos (Luzimar, Kazuto e Lecir), manifestando 

apenas quanto a inclusão do requerido Rafael Valentini Bastos. Assim, 

faculto novamente a parte autora manifestar, no prazo de 15 dias, sobre a 

desistência da ação em face dos requeridos Luzimar, Kazuto e Lecir, 

valendo o silêncio como anuência a desistência da ação.Lado outro, 

indefiro o pedido de intimação dos requeridos para indicar o nome do atual 

proprietário do imóvel matriculado sob o n. 60.868 (fls. 146147), pois tal 

fato em nada contribuirá para o deslinde do feito, sobretudo porque os 

fatos iniciais são imputados a quem realizava a obra no imóvel lindeiro ao 

do autor que, ao que consta dos autos, se trata da requerida Edilaine e 

seu marido Rafael.Igualmente, indefiro o pedido de inclusão na lide da 

empresa Modular Pré-Moldados na qualidade de assistente, na medida em 

que essa modalidade de intervenção de terceiro é espontânea, e não 

mediante requerimento de uma das partes.Com efeito, o terceiro peticiona 

ao juiz, expondo os fatos e as razões pelas quais considera ter interesse 

jurídico na demanda , competindo ao magistrado a análise da pretensão 

desse terceiro depois de ouvidas as partes. Portanto, não há dúvidas que 

o pedido de inclusão na lide empresa Modular Pré-Moldados na qualidade 

de assistente formulado pelo autor não possui respaldo jurídico, daí 

porque inviável o seu acolhimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 209251 Nr: 5026-15.2008.811.0002

 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: DALVANIR ALVES MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio João Calmon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:12.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANNE DE FRANÇA COSTA - 

OAB:14.888 OAB/MT

 Posto isso, julgo procedente os pedidos iniciais para DETERMINAR a 

desocupação pelo requerido do imóvel descrito na petição inicial e, por 

consequência, IMITIR a autora na posse do bem. Ainda, condeno a parte 

requerida ao pagamento de indenização pela ocupação do bem, que 

deverá ser apurado na respectiva liquidação por arbitramento. Por 

conseguinte, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, atento à natureza e importância da causa, o local da prestação do 

serviço, o grau do zelo profissional e o tempo em que a demanda se 

processou (CPC - §2º, art. 85).Transitada em julgado a sentença, 

certifique-se, e após expeça-se mandado de imissão na posse em favor 

da parte autora. Oportunamente, arquivem-se os autos com baixa e 

anotações.P.I. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 16 de agosto de 2018.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 203276 Nr: 13531-29.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIGOR CAMARGO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO F. DA SILVA, EDILSON P. RIBEIRO, 

ESTRELA VIAGENS E TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYZIA MENNA BARRETO 

FERREIRA - OAB:7329B, LYZIA MENNA BARRETO FERREIRA - UNIVAG - 

OAB:MT 7.329B

 Autos Cód. 203276Vistos, etc.Compulsando os autos, verifico que não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de 

julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do 

CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios 

para formação do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento 

e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a 

produção da prova.Não havendo questões preliminares a serem 

apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o 

processo, passando a sua instrução.Dos pontos controvertidos De 

acordo com os autos, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) quem 

deu causa ao acidente de trânsito; b) a responsabilidade civil da empresa 

Estrela Viagens e Turismo pelos fatos descrito na inicial;c) se a parte 

autora foi demitida do seu emprego em decorrência do acidente noticiado 
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na inicial; em caso positivo, por quanto tempo perdurou o período de 

desemprego;d) o dever dos requeridos ao pagamento de dano material 

emergente (R$ 1.600,00 e R$ 3.500,00); lucro cessante (R$ 3.345,25) e 

dano moral e o seu quantum.Das provasOutrossim, ante a controvérsia 

instalada defiro a produção de prova oral postulada pela parte autora, 

consistente apenas na inquirição de testemunhal, devendo a parte autora, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas 

(§4º, art. 357, CPC).Por fim, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 11/10/2018, às 17:00 horas.Desde já ficam os advogados das 

partes cientificados de que cabe a eles o dever de informar ou intimar a 

testemunha por eles arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC).Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 343470 Nr: 10646-95.2014.811.0002

 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: ANTONIO JOSE DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

BANCP PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:MT 10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Autos n.º 343470Vistos, etc.Trata-se de ação de indenização por danos 

morais proposta por Antonio José de Brito em face de Banco Bradesco 

Financiamento e Banco Panamericano, aduzindo, em síntese, não ter 

autorizado a venda do seu veículo à Vilma Sezário Luz, requerendo, 

assim, a baixa do gravame de alienação fiduciária promovida pelo 

requerido Banco Bradesco, com quem a Sra. Vilma teria firmado contrato 

de financiamento.Em contestação, o requerido Banco Bradesco informou a 

existência de ação proposta pela Sra. Vilma em face do contestante (Cód. 

308607, 2ª Vara Cível de Feitos Gerais dessa Comarca), na qual se busca 

a declaração de inexistência da dívida decorrente do contrato de 

financiamento (alienação fiduciária).Nesse compasso, analisando 

detidamente os autos, verifico que a presente demanda deve ser 

suspensa em vista da prejudicialidade externa.Com efeito, a 

prejudicialidade externa deve ser solucionada pelo juiz competente para 

que o processo tenha seu normal prosseguimento, uma vez que a análise 

de um dos feitos poderá influenciar diretamente no julgamento do 

outro.Assim, vejo que a ação declaratória de inexistência de 

débito/relação jurídica movida pela Sra. Vilma influencia diretamente no 

resultado da presente demanda, mormente porque a pretensão de baixa 

do gravame de alienação fiduciária depende da apreciação da 

regularidade/legalidade da relação jurídica havia entre o Banco Bradesco e 

a Sra. Vilma.Portanto, estando em discussão à regularidade do gravame 

incidente sobre o veículo do autor, a ser resolvido mediante perícia do 

contrato encetado entre Banco Bradesco e a Sra. Vilma já determinado 

pelo juízo da ação declaratória, conforme consulta realizada no Sistema 

Apolo, a presente ação deve ser suspensa até o deslinde daquela ação, 

mormente a fim de se evitar a prolação de decisões contraditórias.Posto 

isso, determino a suspensão da presente ação indenizatória até o deslinde 

da ação declaratória Cód. 308607, em trâmite na 2ª Vara Cível de Feitos 

Gerais dessa Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 294365 Nr: 14475-55.2012.811.0002

 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: LONDRINA DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS AMAZONICOS S/A, SUPERMERCADO BOEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SILVA SOUTO - 

OAB:14018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA BEATRIZ DALLA 

VECHIA BIGOLIN - OAB:14261-A, DANILO GUILHERME BENTO DA 

SILVA - OAB:15.830/MT, JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A, PAULO 

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929/B/MT

 Assim, de acordo com os autos, fixo os pontos controvertidos como 

sendo: a) qual o valor do aluguel ajustado entre as partes para 

armazenamento dos peixes informados nas notas fiscais de n. 3303, 

15301 e 15406 (fls. 20/22) e sua forma de pagamento; b) se a requerida 

estava inadimplente e, portando, obrigada a retirar os produtos 

armazenados pela autora; c) se a autora/reconvinda é culpada pelo 

descongelamento e perda do pescado lhe confiado pela 

requerida/reconvinte e ao pagamento do prejuízo correlato; d) se 

autora/reconvinda também armazenava em sua câmara fria produtos de 

terceiros (Supermercado Boeira – 8.500 kg) e próprio (4.485 kg de tilapia); 

d) se a autora/reconvinda é obrigada a ressarcir a requerida/reconvinte 

os valores despendidos com a remoção dos pescados. Diante da 

natureza da controvérsia, defiro a produção de prova oral, consistente na 

oitiva de testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC).Indefiro a oitiva 

dos representantes legais das partes, uma vez que suas alegações já 

foram delineadas na fase postulatória.Por fim, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11/10/2018, às 15h30min.Desde já ficam 

os advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever de 

informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, 

CPC).Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes 

informar a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data da 

audiência a ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de 

que a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a 

solenidade em tela seja consolidada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 309159 Nr: 5153-74.2013.811.0002

 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: JOSÉ MARIA FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. P. PAIVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Moreira Pereira - 

OAB:9.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Pedro B. Mendonça - 

OAB:4.476/RO, Niltom Edgard Mattos Marena - OAB:361-B/RO

 Sendo assim, e não havendo questões preliminares a serem apreciadas 

ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o processo, 

passando a sua instrução.De acordo com os autos, fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) se os serviços prestados pela parte 

requerida foram à causa da fundição do motor do veículo da empresa 

autora; b) se a fundição do motor decorreu de mau uso do veículo pela 

empresa autora ou pela opção da autora de não realizar todos os serviços 

de reparo no motor; c) se a parte autora faz jus ao recebimento de dano 

moral ou material e o seu quantum.Diante da natureza da controvérsia, 

defiro a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, 

devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol 

de testemunhas (§4º, art. 357, CPC).Indefiro a oitiva das partes, uma vez 

que suas alegações já foram delineadas na fase postulatória.Por fim, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16/10/2018, às 

15h30min.Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que 

cabe a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada 

da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 

CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as 

partes informar a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data 

da audiência a ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim 

de que a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a 

solenidade em tela seja consolidada.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 344566 Nr: 11554-55.2014.811.0002

 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: DENNER MANOEL GOMES LUGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Assim sendo, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente procedentes 

os pedidos formulados na pelo requerente Denner Manoel Homes Luges 

em face do Banco BMG S/A, para condenar o requerido ao pagamento de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, cujo valor deverá ser 

corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice 

INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., 

contados do evento danoso, quer seja, 30 dias depois da quitação do 

contrato financiamento (Súmula 54, STJ), com fundamento no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% 

sobre o valor atualizado da condenação, atento à natureza da ação, o 

tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade 

dos patronos (CPC – § 2º, do art. 85).Após, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora, no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, ordeno 

sejam os autos remetidos ao arquivo, mediante as baixas e anotações 

necessárias.P.I. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 15 de agosto de 

2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 217578 Nr: 12947-25.2008.811.0002

 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: SUPERMERCADO ÁGUA VERMELHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO MARCOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana de Lima Camargo - 

OAB:293.400 OAB/SP, Fernando Arruda Ramos da Silva - 

OAB:347.846 OAB/SP, Marcos Lombardi Sant'anna - OAB:278607/SP

 Por essas razões, julgo procedente o pedido formulado na inicial a fim de 

declarar a inexistência das dívidas questionadas no importe de R$ 

5.233,37 e R$ 14.459,79 e, em consequência, declaro a nulidade dos 

protestos de fls. 24/25. Outrossim, resolvo o mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como convalido a liminar 

deferida nos autos.Oficie-se ao Serviço de Registro de Protestos 

competente, dando-lhe conhecimento do teor da respectiva sentença 

prolatada para as providências necessárias, em especial, para o 

cancelamento em definitivo dos protestos do título em questão. Por 

oportuno, desconstituo a caução lavrada às fls. 39.Condeno a requerida 

ao pagamento das custas e eventuais despesas processuais, bem como 

ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, de acordo com o 

artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquivando-se com baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe.P. I. Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 15 de agosto de 2018. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 218164 Nr: 13545-76.2008.811.0002

 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): VALDEIR RODRIGUES DA SILVA, VALDENIR 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A exequente aponta erro material na decisão de fls. 177, uma vez que foi 

determinado na decisão supra a expedição de alvará em favor da 

exequente para levantamento do valor penhorado à fl. 164. No entanto, as 

partes pactuaram que o referido valor seria liberado em favor do 

executado (fls. 178/179.

Analisando os autos observo que realmente há o erro apontado pela 

exequente na decisão de fls. 177, já que o acordo firmado entre as partes 

estabelece que o valor penhorado nos autos será liberando em favor do 

executado (fls. 172/176).

Assim declaro, a presente decisão, para corrigir a decisão de fls. 177 na 

seguinte parte:

Onde se lê: “(...) Expeça-se alvará em favor do exequente para 

levantamento do valor penhorado à fl. 164, conforme acordado no item “3” 

de fl. 176. (...)”.

Passa a ter a seguinte redação:

“(...) Expeça-se alvará em favor do executado para levantamento do valor 

penhorado à fl. 164, conforme acordado no item “3” de fl. 176. (...)”.

No mais, mantenho integralmente a decisão.

Cumpra-se. Intime-se

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 24 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 402083 Nr: 12448-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, ELIZA, EDIVAL PANTA DA 

SILVA, NIVALDO RODRIGUES, PROPRIETARIO DO IMOVEL, 

PROPRIETARIO DO IMOVEL, PROPRIETARIO DO IMOVEL, ERNANI MARTINS 

DE SOUZA, TEREZINHA MARIA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES DA 

SILVA - OAB:, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 

12.066, JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:MT 14.490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça de 

fl. 142, requerendo o que entender de direito.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 432186 Nr: 2261-90.2016.811.0002

 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: JOÃO MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização 

por danos morais movida por João Marcos da Silva em desfavor Claro 

S/A.

 Após o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos 

autos e informou o depósito da quantia referente à obrigação imposta na 

sentença (fl. 159).

Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado e requereu a expedição de alvará em seu favor (fl. 175).

 Após os autos vieram conclusos para deliberação.
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É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que os valores depositados em juízo pela 

requerida serviram para adimplir o débito, conforme se observa à fl. 159.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 06 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 385494 Nr: 2327-07.2015.811.0002

 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: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - SPE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR BENEDITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, PAULO VINICIUS DE CARVALHO SOARES - 

OAB:257.092 OAB/SP, SOLANO DE CAMARGO - OAB:149754/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Gold Delos Empreendimentos Imobiliários – SPE Ltda. ingressou com a 

presente ação declaratória de impossibilidade de cumprimento de contrato 

e rescisória contratual em desfavor de Odenir Benedito dos Santos.

 A parte autora se manifestou nos autos à fl. 269, oportunidade em que 

formulou pedido de desistência da ação.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

O pedido de fl. 269 se trata de uma simples manifestação de desistência 

da lide.

Pois bem. A parte requerida não foi citada, sendo desnecessária a sua 

anuência.

Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do 

CPC.

Custas pela parte autora. Deixo de condená-la ao pagamento de verba 

honorária à vista de insubsistir contenciosidade.

 Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

Cancelo a realização da audiência designada nos autos.

 P.I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 27 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 426285 Nr: 25287-54.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCD TRANSPORTE E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOCANTIS REFRIGERANTES LTDA, SOLAR 

REFRESCOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO LUIS GASPAR 

FERNANDES - OAB:111040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWN DA MAIA 

PITHON - OAB:BA 8.406

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial movido por Transcd 

Transporte e Representações Ltda. em desfavor de Tocantins 

Refrigerantes Ltda. e Solar Refrescos S/A.

Iniciada a fase executiva a parte executada realizou o pagamento da 

quantia de R$ 41.369,69 (fl. 36) e em seguida informou ter realizado o 

depósito do valor referente ao saldo devedor remanescente no importe de 

R$ 9.737,62 (fl. 168/169).

À fl. 172 a parte exequente manifestou concordância com o valor 

depositado em juízo e requereu a expedição de alvará em seu favor.

Após vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o necessário.

Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que os valores depositados à fl. 36 e 169 serviram para adimplir o débito 

sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase, 

por insubsistir contenciosidade.

Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 27 de junho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 395771 Nr: 9002-83.2015.811.0002

 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: JILVAN RODRIGUES TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB:14870, JUCIANE 

PEREIRA LIMA - OAB:MT 17.763/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando o 

teor da certidão retro, impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte 

requerida para manifestação a respeito do laudo de fls. 154/170.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 57768 Nr: 3612-55.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIRANTE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO 

IMPOORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINALDO AZEVEDO DE SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRA NUNES SAFRA - 

OAB:15299, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 288117 Nr: 7530-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL BANDEIRANTES - QUADRA 

10

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE PEREIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL JOZIVALDO 

TAVARES DA SILVA - OAB:11161/B

 Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004163-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NICENOR FERREIRA PINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004163-90.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

NICENOR FERREIRA PINA EXECUTADO: WILSON DA SILVA OLIVEIRA 

Vistos etc. Aportou aos autos pedidos da parte exequente para que fosse 

realizada penhora online em eventuais contas bancárias do executado e 

alternativamente a penhora de bens imóveis registrados em nome do 

executado (id. 14456931). Defiro o pedido retro, razão pela qual realizei 

ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte 

devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, 

conforme extrato em anexo. Outrossim, determino que se proceda a 

penhora dos imóveis matriculados sob o nº 80.887 e 80.803, perante o 

Cartório do 5º Ofício de Cuiabá (id. 14456934), por termo nos autos (art. 

838, CPC), devendo, por conseguinte, ser o executado intimado da 

respectiva penhora pessoalmente, via postal, e por este ato constituído 

depositário, sendo certo que se for casado, seu respectivo cônjuge 

também deverá ser intimado (art. 841, § 2º, c/c art. 842, ambos do CPC) 

pessoalmente e por mandado. Ainda, determino que a parte exequente 

proceda ao cumprimento do art. 844, do Código de Processo Civil, 

devendo comprovar nos autos a averbação da penhora no ofício 

imobiliário. Sem prejuízo das determinações supra, expeça-se mandado de 

avaliação dos imóveis em tela. Com a juntada do mandado de avaliação, 

intimem-se as partes a seu respeito para manifestarem no prazo comum 

de 15 dias. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002441-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIO GONCALVES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002441-89.2016.8.11.0002. AUTOR: 

ACACIO GONCALVES DA COSTA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas anotações, 

comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo ativo da 

demanda ACACIO GONCALVES DA COSTA e no polo passivo 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA. 

Intime-se a parte SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT LTDA. através de seus patronos via DJE, para cumprimento da 

obrigação, de acordo com o valor indicado no id. 14730472 no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) – §1º, art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação, independentemente de penhora ou de nova 

intimação, à luz do disposto no art. 525, caput, do CPC. Para o caso de 

não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de 

cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC). Decorrido o prazo supra 

sem manifestação da parte requerida, intime-se a parte autora para 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito, 

salientando desde já que deverá aportar aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000380-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM TAVARES PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO TAVARES PIMENTEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA OAB - MT7335/O (ADVOGADO)

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000380-27.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

JOAQUIM TAVARES PIMENTEL REQUERIDO: VALDIVINO TAVARES 

PIMENTEL Vistos, etc. JOAQUIM TAVARES PIMENTEL promove a presente 

ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c pedido de indenização por 

danos morais em desfavor de VALDIVINO TAVARES PIMENTEL, aduzindo, 

em suma, que no ano de 1992 foi excluído da polícia militar, contudo 

promoveu ação declaratória de nulidade em face do ato administrativo de 

exclusão, obtendo êxito na demanda, motivo pelo qual foi reintegrado nos 

quadros da polícia militar, com direito de receber os vencimentos/subsídios 

relativos ao período em que permaneceu afastado. Afirma que quando 

estava executando esses valores notou que o requerido, seu irmão, 

passou a se interessar pelo processo, sendo que no ano de 2015 o 

requerido propôs a auxiliar o autor com o recebimento de valores a título 

de férias não usufruídas, solicitando que o autor fosse ao cartório 

extrajudicial e assinasse um documento, mas isso teria que ser rápido, 

sob pena de perder o direito ao recebimento e porque o requerido 

empreenderia viagem. Narra que “mais que de pressa o requerente saiu e 

já na companhia do requerido, até sem se preparar e ler o documento, 

chegando no cartório que foi dar por fé que tinha esquecido o óculo”, 

contudo confiando no irmão, o qual estava com pressa, assinou o 

documento mesmo sem ler e imediatamente foi reconhecido firma na 

assinatura do autor. Salienta que recentemente tomou conhecimento de 

que havia sido encartado no processo executivo de recebimento de 

vencimentos uma cessão de direito de crédito, na qual o autor, então 

exequente, cedia para o seu irmão, ora requerido, o percentual de 80% do 

crédito a receber, inclusive que ele já havia participado de uma audiência e 

que o valor seria creditado para o requerido. Assevera que então se 

lembrou do documento que havia assinado no cartório para o 

requerido/irmão, sem ler, que supostamente era para receber férias 

vencidas, mas na verdade se tratava da cessão, a título gratuito, de todo o 

crédito que receberia no procedimento de precatório/executivo. Atesta 

que ainda não conseguiu receber o crédito a que faz jus em virtude do 

comportamento do irmão/requerido no procedimento de requisição de 

precatório, que insiste em receber valores que não possui direito, o que 

motivou a propositura da presente ação a fim de que seja declarada a 

nulidade da aludida cessão de crédito. Assim, após expor suas razões 

jurídicas, pugnou pela condenação do requerido ao pagamento de danos 

morais e a declaração de nulidade do instrumento particular de cessão de 

direito de crédito. Com a inicial vieram os documentos constantes nos ids. 

4654804 a 4654820. Determinada a emenda da inicial (id. 4660138), o 

autor atendeu ao comando judicial no id. 4776350. Designada audiência de 

conciliação, esta restou inexitosa (id. 9456334). No id. 9474705 foi 

indeferido o pedido de tutela provisória formulado pelo autor. O requerido 

apresentou contestação no id. 9784628, que veio acompanhada de 

documentos, impugnando inicialmente o valor atribuído à causa, bem assim 

alegando preliminar de ilegitimidade de parte. No mérito disse que sempre 

buscou ajudar o autor, inclusive a reintegrá-lo definitivamente na polícia 

militar, acompanhando-o na sua evolução profissional e interferindo em 

sua vida sempre quando necessário. Afirma que no ano de 2011 a 

companheira do autor adoeceu, trazendo dificuldades financeiras para 

este, quando então o autor ofereceu ao requerido o crédito decorrente do 

precatório, ficando acertado entre as partes o valor de R$ 60.000,00, que 

seria pago de forma parcelada, como de fato assim foi realizado. Narra 

que no ano de 2012 a esposa do autor faleceu e para evitar que o autor 

novamente entrasse em depressão, acolheu-o em uma chácara de sua 

propriedade no ano de 2013, ano em que também o autor outorgou ao 
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requerido uma procuração com amplos poderes para cuidar de todos os 

seus processos, pois havia a possibilidade do autor receber alguns 

direitos do Estado, enquanto policial, além daqueles dos precatórios, ou 

seja, antes mesmo da assinatura da cessão de crédito o requerido já 

cuidava dos interesses do requerente. Destaca que o autor concordou em 

repassar o direito creditório do precatório ao requerido pela eterna ajuda 

que lhe sempre foi proporcionada, razão porque ambas as partes foram 

ao cartório e formalizaram a cessão de direitos creditórios, restando 

consignado, a pedido do autor, que os honorários do advogado 

relacionados ao precatório ficariam em 20%, pois este quantum teria sido 

pactuado com o causídico. Contudo, quando informado este fato ao 

advogado iniciou-se a celeuma com relação aos honorários contratados, 

pois sustenta o causídico que o valor contratado era de 50% do valor do 

precatório. Posteriormente, por influência de terceiros o autor recusa 

reconhecer toda a ajuda que lhe foi destinada pelo requerido, bem assim 

que a cessão de crédito foi realizada em pleno acordo entre as partes. 

Após, discorreu sobre o comportamento do patrono do autor junto ao 

procedimento de precatório, bem como sobre a inexistência de fraude na 

cessão de crédito, sustentando a sua legalidade. Insurgiu em face do 

pedido de dano moral, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos 

iniciais e a condenação do autor nas penas da litigância de má-fé. O autor 

apresentou impugnação à contestação no id. 9882646. Na decisão de id. 

1142247 o processo foi saneado, oportunidade em que foi retificado o 

valor dado à causa, indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pelo 

requerido, afastada a alegação de ilegitimidade ativa, fixados os pontos 

controvertidos e determinada a produção de prova oral. Designada 

audiência de instrução, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela 

parte autora e três arroladas pela parte requerida. O autor apresentou 

alegações finais no id. 13486196 e o requerido no id. 13599717, ocasião 

em que requereu seja reconhecida a preclusão das derradeiras alegações 

apresentadas pelo autor, eis que intempestivas. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Da intempestividade das alegações finais 

apresentadas pelo autor Afirmou a parte requerida que as alegações 

finais apresentadas pelo autor são intempestivas, pois apresentada 

depois de decorrido o prazo legal de 15 dias. A parte autora informou que 

as alegações finais são tempestivas, na medida em que respeitou o prazo 

de 30 dias consignado na decisão proferida em audiência de instrução (id. 

13751471). Realmente, a decisão constante no id. 12895500 deixou 

dúvidas quanto ao prazo para apresentação dos memoriais, pois 

consignou o prazo sucessivo de 15 dias para cada parte apresentar suas 

derradeiras considerações, ressaltando, contudo, que a juntada deveria 

ocorrer de forma “simultânea no trigésimo dia do prazo”. Essa dubiedade 

levou a parte autora a protocolar suas alegações finais quando findando o 

prazo de 30 dias, e não no prazo de 15 dias, o que, salvo melhor juízo, é 

justificável. Assim, considero tempestiva as alegações finais 

apresentadas pela parte autora a fim de se prestigiar o exercício da ampla 

defesa e evitar eventual arguição de nulidade processual por 

cerceamento de defesa. Do mérito O autor busca com esta demanda a 

declaração de nulidade do instrumento de cessão de direitos creditórios 

encartado no id. 4654809, p. 02, sob o argumento de que teria sido 

induzido a erro pelo requerido a assinar referido instrumento, pois nunca 

teve a intenção de ceder todos seu crédito ao requerido. Ainda, pretende 

ser indenizado moralmente por estes fatos. O requerido, por sua vez, 

erigiu sua defesa sustentando a inexistência de qualquer vício no 

instrumento litigioso, pontuando ter sempre auxiliado o autor durante toda 

sua vida e em um momento de dificuldade financeira deste, motivado por 

problemas de saúde da esposa, as partes pactuaram verbalmente a 

venda do crédito constante no precatório ao requerido pelo valor de R$ 

60.000,00. Pois bem, constitui a cessão de crédito um negócio jurídico no 

qual o credor transfere a outrem a sua qualidade creditícia contra o 

devedor, recebendo o cessionário o direito respectivo, com todos os 

acessórios e todas as garantias (art. 286, CC). Por se tratar de um ato 

bilateral, o consentimento das partes é exigível para que o ato se efetive, 

motivo pelo qual pode ser anulado, dependendo de estar ou não 

contaminado por qualquer dos vícios do consentimento. Assim, se o erro, 

dolo ou coação tenha exercido influência sobre a manifestação de 

vontade, o ato está inquinado de vício e pode ser anulado por quem de 

direito[1]. Nesse compasso, vale a pena trazer à colação o magistério do 

jurista Caio Mário da Silva Pereira, que ao lecionar explica que “quando o 

agente, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, 

age de um modo que não seria sua vontade se conhecesse a verdadeira 

situação, diz que procede em erro[2]”. O art. 138 do Código Civil, por sua 

vez, estabelece que “são anuláveis os negócios jurídicos, quando as 

declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser 

percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do 

negócio”. Logo, a anulação do negócio jurídico somente pode ser 

declarada se presente o denominado erro substancial, considerando este 

aquele que incide sobre a essência do ato que se pratica sem o qual o 

mesmo não se teria realizado. O respectivo rol está inserto no art. 139 do 

Código Civil. Confira-se: “Art. 139. O erro é substancial quando: I - 

interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a 

alguma das qualidades a ele essenciais; II - concerne à identidade ou à 

qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, 

desde que tenha influído nesta de modo relevante; III - sendo de direito e 

não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do 

negócio jurídico.” Volvendo os autos ao caso concreto, observa-se que a 

hipótese versanda se amolda ao exemplo indicado no inciso I, do art. 139, 

do Código Civil. Afinal, o autor ao assinar a cessão de crédito acreditou 

que estava autorizando seu irmão/requerido a postular direito a título de 

férias vencidas e não recebidas do ente estatal, e não que se tratava de 

uma transferência de crédito, o que caracteriza erro quanto à natureza do 

negócio. De fato, as provas contidas nos autos revelam que as partes 

possuíam estreita afinidade, e o autor depositava confiança no requerido 

(testemunhas João Gonçalves de Oliveira e João Luciano da Silva), o que 

é aceitável, considerando os vários auxílios despendidos pelo requerido 

ao autor segundo descrito em peça defensiva, de modo que o autor jamais 

poderia desacreditar das palavras do irmão que sempre o ajudou. 

Justamente nessa relação de confiança é que o autor agiu de modo que 

não era a sua vontade, promovendo a assinatura do instrumento de 

cessão de crédito por ter um falso conhecimento das circunstâncias que o 

levaram até o cartório extrajudicial. Nesse compasso, as testemunhas Luiz 

Cezar Rodrigues de Assis e Sandra Laura Rodrigues informaram que 

certa vez o requerido foi apressadamente até a residência do autor 

solicitando a ele que o acompanhasse até o cartório para assinar uns 

documentos, tendo o autor atendido a solicitação sem qualquer 

irresignação. A testemunha Luiz soube pelo autor que ele assinou os 

documentos sem ler e a testemunha Sandra disse que o autor faz uso de 

óculos, mas raramente os usa. Com efeito, tem-se que as circunstâncias 

que motivaram o autor a se dirigir até o cartório não lhe geravam 

insegurança, já que o requerido, sendo seu irmão, lhe transmitia confiança 

suficiente para assinar qualquer documento, mesmo sem a sua leitura. É 

bem verdade que o autor poderia ter agido com maior cautela, contudo o 

histórico de auxílios e ajudas promovidas pelo requerido não era capaz de 

incutir qualquer dúvida ou desconfiança no autor, fato este que 

certamente o motivou a assinar a cessão de crédito apresentada pelo 

requerido. De qualquer forma, o que não se pode acreditar é que o autor 

tenha, por livre e espontânea vontade, transferido/cedido ao autor à 

quantia aproximada de R$ 500.000,00 pelo valor de apenas R$ 60.000,00, 

supostamente pago de forma parcelada. Nenhum homem médio e com 

suas faculdades normais agiria de tal forma, senão em flagrante erro. 

Ademais, a alegação de que restou acertado verbalmente o pagamento da 

quantia de R$ 60.000,00 não chegou a ser comprovada pela parte 

requerida. Além do que, os documentos encartados nos ids. 9785307 e 

9785364 foram produzidos unilateralmente, pois não contam com a 

assinatura/anuência do autor, portanto não se prestam para comprovar 

eventual pagamento. Os extratos bancários encartados nos ids. 9785467, 

9785549, 9785555, 9785746, 9785593 e 9785629, por si só, não 

evidenciam relação com a presente causa e os fatos descritos nos autos. 

Outrossim, as testemunhas arroladas pela parte requerida (João 

Gonçalves de Oliveira, João Luciano da Silva e Daniely da Silva de Lima), 

por sua vez, informaram não possuir conhecimento da cessão de crédito 

entre as partes, mas que o autor sempre se dirigia até o escritório do 

requerido para receber um valor a respeito de um precatório. Contudo, 

nada souberam informar sobre a regularidade desse pagamento ou 

mesmo qual seria esse precatório. À guia desses elementos probatórios 

apresentados pela requerida, não é possível concluir, incólume de 

dúvidas, que houve o aludido pagamento da importância de R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais), o que robustece a tese sustentada na petição inicial 

de que o autor nunca teve a intenção de ceder seu crédito ao requerido. 

Não menos importante, temos também o fato de que a cessão de crédito 

foi formalizada sem a presença de um dos cessionários, quer seja, o 

advogado do autor, Dr. João Fernandes de Souza, circunstância esta 

coloca em dúvida a idoneidade do documento, pois se o autor tinha a 

intenção de ceder o crédito, nada mais coeso que ambos os cessionários 
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tivessem conhecimento dessa cessão. Porém, somente após a sua 

apresentação no procedimento de precatório que o beneficiário do crédito, 

Dr. João Fernandes de Souza, veio a tomar conhecimento a seu respeito, 

passando a partir de então a sucessivas alterações quanto à forma que 

os valores seriam distribuídos, culminando, por fim, na propositura da 

presente ação. Desta forma, ainda que o requerido tenha auxiliado 

fraternalmente seu irmão/autor durante toda uma vida, o que se tem dos 

autos é que o autor nunca teve a intenção de retribuir esse auxílio 

mediante a cessão de todo o seu crédito, muito menos que tenha acertado 

a sua venda pelo valor módico de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

Portanto, a anulação do negócio é medida que se impõe. A jurisprudência 

não destoa deste entendimento: “Como todo negócio jurídico reside na 

vontade, a ausência de harmonia entre o elemento volitivo e a declaração, 

de maneira que esta não traduza o que de fato se almejava obter, por ter 

ocorrido erro substancial e dolo, faz com que o negócio jurídico se torne 

defeituoso, devendo ser anulado e devolvidas as prestações pagas em 

virtude de tal negócio[3]”. Do dano moral O autor pretende a condenação 

do requerido ao pagamento de indenização por danos morais sob o 

argumento de que “as iniciativas criminosas do requerido vem causando 

ao requerente e sua família graves danos morais, uma vez que o mesmo, 

aproveitando-se da condição de menos esclarecido do requerente, o 

levou a erro, enganando-se aproveitando-se da confiança que deveria 

existir entre irmãos” (id. 4654803). Pois bem, malgrado a conduta do 

requerido de almejar os valores creditórios do autor sem o devido 

conhecimento/anuência do autor, tenho que a situação não possui a 

relevância necessária para ofender a honra subjetiva do autor ao ponto 

de causar-lhe dor e sofrimento irreversíveis. Aliás, a situação ganhou os 

contornos que hoje se apresentam porque o próprio advogado constituído 

pelo autor, após tomar ciência da cessão de crédito, passou a firmar 

tratativas diretamente com o cedente/requerido, mediante alteração da 

divisão dos valores, colocando em dúvida a cessão de crédito e levando a 

remessa da solução do imbróglio para este juízo cível. De mais a mais, 

acredito que o acontecimento acima relatado se afigura entre aqueles 

insertos na Teoria do Mero Aborrecimento, pela qual o ser humano deve 

acostumar-se com as nuances das relações sociais contemporâneas, 

previsíveis diante das inúmeras diferenças comportamentais. Além do que, 

o autor sequer chegou a ter um efetivo prejuízo de ordem material, pois os 

valores ainda encontram-se bloqueados no procedimento de precatório, 

inexistindo, portanto, qualquer violação concreta que possa ensejar o 

pretenso dano moral. Dessa feita, improcedente é o pedido formulado 

neste propósito. Posto isso, e pelos fundamentos acima, julgo parcialmente 

procedente o pedido inicial postulado nesta ação declaratória para 

DECLARAR nula a “cessão de crédito” mencionada no id. 4654809, p. 02. 

Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima e de somenos 

importância de seus pedidos, condeno o requerido ao pagamento das 

custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, diante da complexidade 

da causa, do tempo despendido pelo profissional e o local da prestação 

dos serviços (art. 85, § 2º, CPC). Quanto à condenação por litigância de 

má-fé combatida por pela parte requerida, a aplicação dos efeitos da 

litigância de má-fé se condiciona à ocorrência de alguma das hipóteses 

previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil/2015, além da exigência 

de comprovação do dano processual, não se vislumbrando nos presentes 

autos nenhum comportamento das partes passível de assimilar-se às 

condutas tipificadas, não restando ferido o princípio da probidade 

processual, concluindo-se que a parte autora apenas exerce seu direito 

de ação, conforme preconiza o artigo 5º, XXXV da CF/88. Transitada em 

julgado, determino seja expedido ofício ao juízo do Precatório n. 

1405543/2014 dando-lhe conhecimento sobre a presente sentença. Em 

seguida, ordeno que se aguarde a manifestação da parte vencedora, pelo 

prazo de quinze (15) dias, findo o qual, nada sendo postulado, determino 

sejam os autos remetidos ao arquivo. P.I.C. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Rizzardo, Arnaldo. Direitos das Obrigações. 

Rio de Janeiro: Forense. p. 255. [2] Pereira, Caio Mário da Silva. Direito Civil 

– Alguns Aspectos de sua Evolução. Rio de Janeiro: Forense, 2001. [3] 

Número do processo: 1.0024.01.594175-0/001(1), Relator: VALDEZ LEITE 

MACHADO, Data do Julgamento: 26/07/2007, Data da Publicação: 

13/08/2007.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000422-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO VITURINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000422-42.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Fabricio Viturino da Silva propôs a presente ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de 

antecipação da tutela em face de Club Mais Administradora de Cartões 

Ltda., aduzindo, em suma, que teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC/Serasa) pela empresa requerida pelo suposto 

débito no valor de R$ 580,61 (quinhentos e oitenta reais e sessenta e um 

centavos) em razão disso não conseguiu fazer a contratação de um plano 

de telefonia. Requer seja declarada a inexistência de débito com a 

requerida, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização a 

título de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Juntou 

documentos de Ids. 11462201 a 11462253. Na decisão de Id. 11534953 foi 

deferida a liminar pleiteada na inicial. A requerida apresentou contestação 

(Id. 12568673) alegando que o autor efetuou compras a prazo pelo cartão 

da loja intitulado Cartão Club+, contudo, o cliente deixou de realizar os 

pagamentos a partir da fatura de janeiro/2014, razão pela qual ocorreu a 

cobrança de multas e encargos. Em razão do inadimplemento pela parte 

autora, o cartão ficou suspenso para compras “Creliq” sendo necessário 

fechar um acordo para liquidação desse débito, o que não fez. Segue 

alegando que o autor possui outra restrição em seu nome anterior ao 

débito aqui discutido. Ao final pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais com a condenação do autor por litigância de má fé. Audiência de 

conciliação restou inexitosa (id. 12612384). A parte autora apresentou 

impugnação à contestação no Id. 12612384. Em seguida, as partes foram 

intimadas para especificarem quais provas pretendem produzir, ocasião 

em que manifestaram nos Ids. 14051547 e 14253779. Na decisão 

saneadora foram fixados os pontos controvertidos da demanda e 

determinada a realização de prova pericial grafotécnica (Id. 14280207). A 

parte requerida manifestou no Id. 14551971 informando que não possui 

mais as vias originais dos documentos que instruíram sua defesa e 

pugnou pela perícia nas cópias. A parte autora requereu o julgamento 

antecipado da lide (id. 14615373). Os autos vieram conclusos para 

deliberação. É o relato. Fundamento e decido. Da ausência injustificada do 

autor na audiência de conciliação Designada audiência de conciliação, 

esta ocorreu conforme Id. 12612384, ocasião em que a parte autora não 

compareceu, motivo pelo qual a requerida pugnou pela aplicação da multa 

prevista no art. 334, § 8º do CPC. Em seguida, a parte autora anexou no Id. 

12627854 o atestado médico, que dá conta da incapacidade do autor de 

comparecimento na data e horário designado para a audiência de 

conciliação. Assim, verificado que o não comparecimento da parte autora 

ocorreu por motivo justificado, inviável a aplicação da multa prevista no 

art. 334, §8º do CPC, motivo pelo indefiro o pedido formulado pela 

requerida no Id. 12612384. Do mérito A ação foi ajuizada com base em 

inscrição do nome da requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de 

proteção ao crédito feito pela requerida em razão do débito no importe de 

R$ 580,61 (quinhentos e oitenta reais e sessenta e um centavos), 

referente ao contrato nº 614799, que supostamente se encontravam em 

nome da parte autora (Id. 11462253). Pois bem, diante da controvérsia 

instalada foi determinada a realização de perícia técnica no documento 

apresentado pela requerida (id. 14280207), contudo a parte requerida 

descurou de juntar aos autos a via original do respectivo documento, não 

tendo apresentado justificativa plausível, mormente porque possui o dever 

legal de guarda dos documentos firmados pelo consumidor. Ademais, a 

realização da prova pericial na via original do documento se mostra 

imprescindível para a escorreita conclusão da perícia. Aliás, esse 
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entendimento vem assentado nos seguintes arestos: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – 

INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO – JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL – 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DECISÃO A QUO MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. É imprescindível que a prova grafotécnica seja 

feita com base na análise do documento original, uma vez que o trabalho 

realizado na cópia do contrato torna duvidosa a prova técnica realizada. 

Há o risco da prova pericial apresentar resultados imprecisos e ambíguos, 

o que ensejaria a realização de nova perícia.” (TJMT - AI 126859/2014, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014). “PROCESSO CIVIL - INCIDENTE 

DE FALSIDADE DOCUMENTAL - DIVERGÊNCIA QUANTO A 

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESIGNADA 

- IMPUGNAÇÃO - DEFICIÊNCIAS TÉCNICAS - DOCUMENTO 

XEROGRAFADO - INDEFERIMENTO NO JUÍZO A QUO - INCONFORMISMO - 

PERÍCIA A SER REALIZADA EM DOCUMENTO ORIGINAL - ARGÜIÇÃO 

ACOLHIDA - DECISUM REFORMADO - RECURSO PROVIDO. A perícia 

grafológica sobre assinatura inserida em xerocópia de documento não tem 

validade porque o material examinado necessita ser o mais próximo do 

real, ainda que registrado e autenticado.” (TJSP - AI 95970 SC 

2004.009597-0 – Des. Relator Monteiro Rocha - Segunda Câmara de 

Direito Civil, julgado em 05.05.2005). Ainda, em recente julgado, nosso 

Tribunal de Justiça assim entendeu: “APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – NÃO 

APRESENTAÇÃO CONTRATO ORIGINAL – DÚVIDA DA RELAÇÃO 

CONTRATADA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOALBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – 

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - RECURSOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. (...) 2 - A fraude faz parte do risco da atividade do 

fornecedor de serviço, devendo estes tomar medidas mais eficazes para 

evitá-las, razão pela qual tem o dever legal de guardar os originais do 

contrato firmado com a parte consumidora pelo período legal. (...).” (Ap 

65934/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 

31/07/2017) Portanto, deveria a parte requerida ter colacionado o 

competente documento, em via original, porém não o fez, o que pesa em 

seu desfavor, bem assim impede a realização da perícia, pois eventual 

conclusão a ser esboçada não será alicerçada em documentação idônea 

(cópia digitalizada). Nesse quadrante, tenho que não ficou devidamente 

comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que 

justificasse o débito cobrado, sobretudo porque a parte requerida não 

carreou aos autos a via original do documento que seria submetido à 

perícia, ônus que lhe incumbia, já que a parte autora nega a existência da 

relação jurídica entre as partes. Portanto, sem a prova dos fatos, as 

alegações da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista 

que a mesma desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973. Dessa forma, 

havendo provas de que o autor não se beneficiou com os serviços 

prestados pela requerida a dívida perde o seu caráter de exigibilidade, 

uma vez que indevida. A propósito do tema, trago à baila o seguinte 

aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE 

CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DÉBITO NÃO AUTORIZADO. 

ADESÃO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE 

RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

TERMO INICIAL. Diante da alegação do demandante de que nunca pediu ou 

utilizou o cartão de crédito que teria gerado o débito objeto da anotação, 

caberia à administradora de cartões fazer a prova da contratação e a 

utilização. Não produzida esta prova, é indevido o débito e ilícita a 

anotação restritiva. Dano moral in re ipsa caracterizado. (...).” (Apelação 

Cível Nº 70024646150, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 19/11/2008) Diante 

disso, é de ser declarada a inexistência do débito, no importe de R$ 

580,61 (quinhentos e oitenta reais e sessenta e um centavos), referente 

ao contrato nº 614799, excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia, 

devendo arcar com as consequências advindas da indevida inclusão. No 

que tange aos danos morais, tal pedido está consubstanciado na 

negativação do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – do autor no rol de 

devedores em virtude de débito inexistente. Das provas coligidas, aliado 

ao extrato colacionado aos autos pela requerida (Id. 12568673 – pág. 28), 

observo que o autor já possuía outra anotação em seu nome, anterior ao 

débito aqui questionado, sendo ela datada de 27/05/2014, no valor de R$ 

405,18 (quatrocentos e cinco reais e dezoito centavos), promovida pela 

Calcard. Dessa forma, a guisa deste cenário, entendo que a situação aqui 

tratada não é capaz de gerar danos efetivos à imagem da parte autora 

que, como dito, possuía outra anotação registrada no SPC e, portanto, 

insuscetível de ser moralmente indenizada. A propósito do tema, vale a 

pena destacar o recente julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

que se encontra em consonância com Súmula do STJ: “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – PAGAMENTO DA PARCELA – DÉBITO INEXISTENTE – 

NEGATIVAÇÃO – RESTRIÇÕES ANTERIORES – SÚMULA 385 DO STJ – 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O verbete sumular nº 385 do STJ é aplicado ao caso, uma vez 

que apesar de reconhecida a inexistência do débito com o afastamento da 

inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, não há o 

dever de indenizar diante de negativações anteriores. Diante do 

afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária arbitrada 

em valor fixo e de forma equitativa, deve ser distribuída proporcionalmente 

entre as partes nos moldes do art. 86 do CP/15.” (TJMT - Ap 141990/2017, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018) 

Como último argumento, imperioso registrar que o colendo Superior 

Tribunal de Justiça pôs fim a discussão que permeava os danos morais 

em questões similares a esta, ao uniformizar entendimento que era 

discrepante entre a segunda e quarta câmaras, de modo que passou a 

entender, assim como este Juízo, que outras anotações negativas no rol 

de devedores em nome do postulante afasta o sobredito pedido 

indenizatório. Confira: “Importante assinalar que consta do v. acórdão o 

substrato fático em que constatada a irregularidade, afirmada a ausência 

de comunicação. Partindo dessa premissa, a negativação no banco de 

dados deve ser comunicada à inscrita, o que não ocorreu. Contudo, o que 

impressiona é que o autor não questionou a existência das dívidas, 

conforme assevera o acórdão. Senão bastasse, o acórdão recorrido 

reconhece a existência de outras anotações, algumas com notificações 

prévia, e outras sem, objeto do pedido (fls. 88v/89), litteris: "A declaração 

da folha 07, datada de 21/09/2006, dá conta de que o autor tem seu nome 

inscrito no SERASA pelos seguinte motivos ou dívidas: - registro de 15 

(quinze) cheques emitidos sem provisão de fundos junto ao Banco do 

Brasil S/A; - 01 (uma) pendência financeira com a Brasil Telecom, datada 

de 09/09/2003, no valor de R$ 558,41; - registro de 04 (quatro) protestos 

no Cartório de Sarandi; Pois bem. Neste contexto, muito embora não tenha 

a ré comprovado a comunicação do autor previamente à inscrição em 

algumas anotações, entendo que é inaceitável aceitar que tenha havido 

surpresa, pela parte autora, diante do extenso histórico referente a sua 

pessoa constante naquele banco de dados. Propositadamente repetindo, a 

parte autora possui, somados os cadastros, 20 (vinte) anotações em seu 

nome. Diante disso, tenho que não é possível falar em surpresa pelo 

cadastramento". (RECURSO ESPECIAL Nº 1.031.991 - RS 

(2008/0031020-0) Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos iniciais apenas para declarar a inexistência dos débitos de R$ 

580,61 (quinhentos e oitenta reais e sessenta e um centavos), vinculado 

ao contrato nº 614799, aqui questionado, de Fabricio Viturino da Silva para 

com a requerida Club Mais Administradora de Cartão Ltda., com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Outrossim, por 

consequência, convalido a liminar deferida nos autos. Diante da 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das 

despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 

R$ 1.000,00 (um mil 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), salientando que em relação a 

autora, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça 

gratuita. Transitado em julgado, e não havendo qualquer manifestação, 

ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001330-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA APARECIDA RODRIGUES DIAS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISANTO OAB - MT7345/O (ADVOGADO)

ERNANI ARLEY DA SILVA OAB - MT0011250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001330-36.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

LEILA APARECIDA RODRIGUES DIAS REQUERIDO: CAIXA SEGURADORA 

S/A Vistos. Trata-se de ação de cobrança de seguro residencial c/c 

danos morais proposta por Lila Aparecida Rodrigues Dias da Silva em 

desfavor de Caixa Seguradora S/A, todos devidamente qualificados nos 

autos. No Id. 14329185 foi proferida sentença que julgou parcialmente 

procedente os pedidos iniciais. Em seguida, as partes informaram a 

celebração de acordo extrajudicial (Id. 14739304). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Pois bem, à vista de que as partes 

transacionaram, estando devidamente representadas, possuindo seus 

procuradores poderes para transigir, a homologação do acordo e a 

consequente extinção do processo é medida que se impõe. Deste modo, 

considerando que o acordo firmado entre as partes visa justamente 

resolver a lide por completo, a homologação judicial é plenamente possível, 

não havendo aqui de se falar em ofensa ao art. 494, do Código de 

Processo Civil. Ao contrário, fazendo-se uma análise teleológica do novo 

texto do inciso III, alínea “a” do art. 487, do Código de Processo Civil, não 

se tem reapreciação do pedido formulado na petição inicial. Tal 

entendimento já era esposado pelos nossos egrégios Tribunais muito 

antes da reforma processual, conforme se verifica da jurisprudência do 

nosso egrégio Tribunal de Justiça, abaixo colacionada: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TRANSAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS 

SENTENÇA - APRECIAÇÃO PELO JUIZ - POSSIBILIDADE - RECURSO 

PROVIDO. As partes têm o direito, a qualquer tempo e grau de jurisdição, 

de se comporem amigavelmente, cuja transação deve ser homologada 

pelo magistrado de primeiro grau.[1] Posicionamento idêntico a esse é visto 

no egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: 

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PRIVADO. NULIDADE PROCESSUAL. 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORA PÚBLICA. 

INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. 

INADIMPLEMENTO. A possibilidade de as partes transigirem não finda com 

a prolação da sentença no feito, sendo àquelas facultado requererem a 

homologação de acordo a qualquer tempo, mesmo após ser julgado o 

processo. Assim, inexistindo prejuízos às partes, afasta-se a alegada 

nulidade, tendo em vista os princípios da celeridade e da economia 

processual.(...) Apelo desprovido[2]. Posto isso, homologo o acordo de Id. 

14739304 para que surtam os seus legais efeitos em relação a este feito. 

Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do CPC. Custas e honorários na forma convencionada. Transitada em 

julgada arquivem-se os autos com as baixas necessárias. P.I.C. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Numero: 30308, Ano: 2003 Magistrado: Des. Benedito Pereira do 

Nascimento, TJ/MT. [2] Apelação Cível Nº 70013961222, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, 

Julgado em 15/03/2006.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006544-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAELMA ALVES MOTA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES OAB - MT0013975A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1006544-08.2017.8.11.0002. 

AUTOR: MAELMA ALVES MOTA ROCHA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito movida 

por Maelma Alves Mota Rocha em desfavor Telefônica Brasil S/A. Após o 

trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos autos e 

informou o depósito do valor de R$ 4.895,21 (id. 13395792). Em seguida a 

parte autora manifestou concordância com o valor depositado em juízo 

pela requerida e pugnou pela expedição de alvará em seu favor para (id. 

14686652). Após os autos vieram conclusos para deliberação. É o 

necessário. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da satisfação 

da obrigação imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em 

juízo pelo requerido serviu para adimplir o débito, conforme se observa no 

id. 13395792. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada 

nestes autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 

526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária 

nesta fase. Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no 

Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em 

seguida arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001012-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ZACARIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863/O (ADVOGADO)

STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS OAB - 

MT18803/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001012-87.2016.8.11.0002. Vistos, etc. 

Nilson Zacarias da Silva promove a presente ação de cobrança c/ 

indenização por danos morais em desfavor de Itaú Seguros S/A., 

aduzindo, em síntese, que firmou contrato de seguro de vida sob a apólice 

n. 0901.82.5536496, com início da vigência em 05/2009, para cobertura de 

sinistro de morte acidental no valor de R$ 71.166,54 (setenta e um mil, 

cento e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), invalidez 

permanente total ou parcial por acidente no valor de R$ 71.166,54 (setenta 

e um mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) e 

morte acidental ou invalidez decorrente de roubo no valor de R$ 

142.333,08 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e trinta e três reais e 

oito centavos). Salienta que no dia 22/08/2015 sofreu acidente e, após 

atendimento médico, foi constatado que havia fraturado o punho esquerdo 

e que ficaria com incapacidade parcial permanente referente à 50% de 

limitação. Assim, aduz ter procurado a requerida para recebimento do 

seguro, tendo esta lhe indenizado apenas na importância de R$ 7.116,80 

(sete mil, cento e dezesseis reais e oitenta centavos), o qual considera 

aquém do real e necessário pactuado, uma vez que na apólice consta o 

valor de R$ 71.166,54 (setenta e um mil, cento e sessenta e seis reais e 

cinquenta e quatro centavos) para o caso de invalidez permanente total ou 

parcial por acidente. Deste modo, pretende seja a requerida condenada a 

pagar os valores reais a título de invalidez permanente, corrigido com juros 

e correção monetária, bem como indenização por danos morais. Juntou 

documentos de Ids. 1636479 a 1636526. Audiência de conciliação 

realizada conforme Id. 3663243. A requerida apresentou contestação 

acompanhada de documentos nos Ids. 3652394 a 3652414, na qual alegou 

preliminarmente falta de interesse de agir, narrando que o pagamento 

relativo ao sinistro já foi efetuado em 18/04/2016, tendo a obrigação 

securitária sido cumprida, uma vez que não houve alteração no estado 

funcional dos membros que justifique pagamento complementar. Ressalta 

que a previsão contratual é de aplicação da tabela de acidentes pessoais, 

regulamentada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados que define 

que a indenização será paga de acordo com a lesão encontrada. Nesse 

passo, consigna que o percentual aplicável ao membro lesionado seria de 

20%, uma vez que houve uma redução funcional de 50% do punho 

esquerdo, restando correto o pagamento de R$ 7.166,65 (sete mil, cento e 
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sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), referente a 10% do 

valor do capital segurado. Ainda, afirma que a referida tabela é imposta 

pela SUSEP ao mercado segurador por meio da Circular n. 29/91, sendo 

que as condições do contrato foram aceitas pelo autor no momento em 

que aderiu ao seguro, de modo que é necessário levar em consideração o 

valor limite do capital segurado, aplicando-se a tabela para o cálculo de 

invalidez. Por fim, ressaltou a necessidade de realização de perícia médica 

para apurar o grau de invalidez, aplicação da tabela da Susep, a 

inexistência de danos morais, a impossibilidade de inversão do ônus da 

prova. Ao final, afirmou que a correção monetária deverá incidir a partir do 

ajuizamento da ação e requereu a improcedência dos pedidos iniciais. 

Impugnação à contestação no Id. 4146070. Na decisão saneadora foram 

fixados os pontos controvertidos da demanda e determinado a realização 

de prova pericial (Id. 8119177). O laudo pericial foi aportado no Id. 

10692931 e as partes, por sua vez, manifestaram-se sobre ele (Ids. 

11024164 e 11490024). No Id. 12219361 foi determinada a retificação do 

laudo, o qual o Sr. Perito apresentou no Id. 13413522. Em seguida, as 

partes se manifestaram nos Ids. 13512692 e 13634405. Após, vieram-me 

conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Do Mérito O ponto 

nodal da presente cinge em saber se o autor faz jus ao recebimento de 

eventual diferença da verba securitária em razão da sua invalidez 

permanente parcial, decorrente de acidente descrito nos autos, em virtude 

da apólice de seguro firmada entre ele e a seguradora requerida, uma vez 

que a requerida alega ter realizado o pagamento do valor devido 

administrativamente, bem como se os fatos descritos nos autos ensejam o 

dever da requerida indenizar o autor pelos alegados danos morais. De 

entrada, observo que a relação de direito material judicializada está sujeita 

à legislação protetiva do consumidor, justamente por encerrar nítida 

relação de consumo, sendo o autor hipossuficiente em vista do requerido. 

Nesse contexto, as cláusulas contratuais que colocam o autor em 

desvantagem exagerada em relação ao requerido hão de ser entendidas 

como nulas, conforme preceitua o artigo 51, do Código de Defesa do 

Consumidor. Destarte, as excludentes de pagamento do seguro devem ser 

analisadas de forma restritiva, devendo, em caso de dúvidas, serem 

interpretadas de forma mais favorável ao segurado. Pois bem, analisando 

os autos, em especial a Apólice de Seguro firmado entre as partes, vejo 

que esta estabelece como capital a morte acidental, morte acidental ou 

invalidez decorrente de roubo e indenização por invalidez permanente total 

ou parcial por acidente, este último com capital segurado no valor de R$ 

71.166,54 (setenta e um mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e 

quatro centavos), conforme se observa no Id. 1636479. Sobre a invalidez 

permanente total ou parcial por acidente, dispõe as Cláusulas Gerais do 

Contrato que refere-se à “perda, redução ou impotência funcional 

definitiva, total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física causada 

por acidente pessoal” (Id. 3652413). Na espécie, vejo que a prova pericial 

produzida nos autos, constatou que o autor sofre de doença incurável 

incapacitante, o que o torna inválido permanente e de forma parcial (Id. 

13413522). Veja a conclusão técnica: “A análise dos autos e exames 

clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão 

apresentada e o acidente narrado. A invalidez é definida em: - Anquilose 

total de punho esquerdo (20%) – lesão média 50%”. Diante disso, noto que 

o autor está acometido por uma invalidez permanente parcial que o impede 

de realizar normalmente atividades onde exija a prática de esforços 

físicos. Ademais, a própria parte requerida já havia reconhecido a 

invalidez permanente parcial do autor ao realizar o pagamento 

administrativo da quantia de R$ 7.166,65 (sete mil, cento e sessenta e seis 

reais e sessenta e cinco centavos), referente à indenização securitária, 

restando apenas saber se o valor pago por ela corresponde ao real valor 

devido. Do valor da indenização Conforme previsto na Apólice (Id. 

1636479), o Capital Segurado para Invalidez Permanente Total ou Parcial 

por Acidente corresponde o valor de R$ 71.166,54 (setenta e um mil, 

cento e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). Nesse 

passo, a requerida salienta que o valor de R$ 7.166,65 (sete mil, cento e 

sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) pago ao autor é 

suficiente, uma vez que de acordo com a tabela do SUSEP, prevista na 

Circular n. 29/91, cujo percentual está de acordo com o estabelecido pelo 

Perito, de modo que já houve a quitação integral do seguro. Não obstante, 

entendo que não há que se falar na aplicação da Tabela de quantificação 

de lesões emitidas pelo SUSEP no presente caso, uma vez que não restou 

devidamente comprovado nos autos que o autor tinha conhecimento das 

condições do seguro contratado, ou seja, não há provas de o que autor 

sabia que o valor coberto pela apólice em caso de invalidez parcial 

permanente deveria ser calculado com base no grau de lesão, com 

aplicação da tabela da SUSEP. O pagamento do seguro de forma 

proporcional ao grau de invalidez só teria cabimento se a requerida 

tivesse informado o autor, previamente, sobre a existência de eventual 

tabela, inclusive com sua assinatura no instrumento contratual, nos termos 

do princípio da boa-fé objetiva e do princípio de informação a que se 

refere o art. 6º, III, e no art. 54, § 4º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, aplicável ao caso. Quando o agente segurador não 

demonstra a prévia ciência do segurado quanto a existência de eventual 

tabela, o seguro em caso de invalidez permanente deve ser pago com 

base no valor da apólice. O fato é que a seguradora não provou ter o 

segurado assinado o termo contratual com plena ciência de que o 

pagamento da indenização, em caso de invalidez parcial, deveria ser 

calculado com base em tabela editada pela SUSEP. Isso porque, da detida 

análise dos documentos colacionados nos Ids. 1636479, 3652405, 

3652408 e 3652413, não vislumbro qualquer disposição de que o cálculo 

da indenização seria feito em conformidade com o grau de invalidez 

permanente constatado na perícia médica. A requerida, por sua vez, 

também não comprovou que a cláusula limitativa de garantia foi informada 

ao autor, ônus processual que lhe incumbia, consoante art. 373, II, do CPC. 

Com efeito, o montante do valor securitário a ser pago é aquele informado 

na apólice do segurado juntado no Id. 3652405, haja vista que nela não 

consta a menção de aplicação de tabela da SUSEP no cálculo do valor de 

indenização em caso de invalidez parcial permanente. Nesse sentido já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça deste Estado, 

senão vejamos: PROCESSO CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DOENÇA 

PROFISSIONAL. RISCO EXCLUÍDO NAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE. 

IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCIPIO DA BOA-FÉ. CLAUSULA 

LIMITATIVA DE DIREITO REDIGIDA SEM DESTAQUE o (ART.54, §4', CDC). 

HERMENÊUTICA DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS DE MANEIRA MAIS 

FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. POSTULADA APLICAÇÃO DA TABELA 

DA SUSEP PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE 

PAGARA INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE EM SEU VALOR MÁXIMO. 

A indenização, quando ocorrido o evento segurado, deve ser a mais 

completa possível, bastando para o reconhecimento ao direito à sua 

percepção, a ocorrência do sinistro, independentemente de qualquer 

limitação contida nos anexos do contrato de seguro. As moléstias 

provenientes do exercício da profissão caracterizam-se como acidente 

pessoal, visto que invalidam o segurado no mesmo grau de intensidade de 

um infortúnio ocorrido violentamente. Os preceptivos da Lei Consumerista 

consagram o principio da transparência e harmonia das relações de 

consumo, definindo como abusiva a cláusula que coloque o consumidor 

em desvantagem exagerada. As disposições contratuais que impliquem 

limitação de direito deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua 

imediata e fácil compreensão (ad. 54, 4º, CDC) e, sem embargo disso, 

serão nulas de pleno direito, quando restringirem direitos ou obrigações 

fundamentais, e inerentes à natureza do contrato. (...)(STJ - REsp: 

1505059 SC 2014/0338159-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, Data de Publicação: DJ 05/05/2015). APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA - PEDIDO DE RECEBIMENTO DO VALOR 

INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE – AFASTAMENTO 

DA APLICAÇÃO DA TABELA DE QUANTIFICAÇÃO EDITADA PELA SUSEP 

– POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÉVIA CIÊNCIA DO 

SEGURADO DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – REFORMA DO 

CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE FIXOU A INDENIZAÇÃO AO AUTOR NO 

VALOR CORRESPONDENTE A 70% DO CAPITAL SEGURADO 

(R$20.000,00) – VALOR INTEGRAL - RECURSO PROVIDO. O pagamento 

do seguro de forma proporcional ao grau de invalidez só tem cabimento 

quando a seguradora comprovar que informou o segurado previamente 

sobre a existência de eventual tabela (seja da SUSEP ou de qualquer 

outra), inclusive com sua assinatura no instrumento contratual, na 

exegese do art. 6º, III, e art.54, § 4º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. (TJMT Ap 55362/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2015, 

Publicado no DJE 27/10/2015). Dessa forma, a seguradora requerida 

deverá realizar o pagamento em favor do autor da diferença entre o valor 

efetivamente pago R$ 7.166,65 (sete mil, cento e sessenta e seis reais e 

sessenta e cinco centavos) e o valor devido de R$ 71.166,54 (setenta e 

um mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), ou 

seja, o importe de alcança a cifra de R$ 63.999,89 (sessenta e três mil, 

novecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos). Do dano 
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moral Por derradeiro, no que tange aos alegados danos morais, não se 

pode olvidar que somente ocorre a obrigação de indenizá-los, quando 

emergem conjugadamente a todos os pressupostos da responsabilidade 

civil, a saber: uma ação ou omissão contrária ao dever, o nexo causal e o 

resultado do dano. Realmente, compulsando os autos, verifico claramente 

que os requisitos acima não se encontram presentes, de maneira que não 

há como configurar a figura do injusto. Afinal, a questão jurídica cingiu à 

interpretação do contrato firmado entre as partes. Dessa forma, a 

requerida se apegou a Circular da SUSEP, não havendo de falar-se, 

portanto, em ilícito civil. É dizer, que sua conduta estava embasada nas 

diretrizes previstas para os contratos de seguro, de modo que a 

intervenção do Poder Judiciário foi necessária apenas para cessar um 

desequilíbrio que, insisto, não deve ser interpretado como ato ilícito. O 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou nesse 

sentido RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

DANOS MATERIAIS E MORAIS - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - ARTIGO 

389 CC - LUCROS CESSANTES - RECURSO IMROVIDO. Comprovado o 

descumprimento contratual, caracterizado está o ato ilícito, que deve ser 

sancionado, com a reparação dos danos daí decorrentes. A indenização 

por danos materiais, a título de lucros cessantes compreende o que 

deixou de ganhar o ofendido, nos meses faltantes para cumprimento do 

contrato. Os danos morais constituem-se em danos de índole 

extrapatrimonial, indenizável em decorrência da inexecução contratual. 

(TJ/MT – AP. Número: 26072, Ano: 2006, Magistrado: DES. LICINIO 

CARPINELLI STEFANI). Diante desses fundamentos, não vejo como 

acolher a súplica indenizatória no tocante aos danos morais pleiteados. Do 

dispositivo Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido para 

condenar a requerida ao pagamento de R$ 63.999,89 (sessenta e três mil, 

novecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), referente 

à diferença da verba indenizatória decorrente do contrato de seguro 

firmado entre as parte, ressaltando que o valor deverá ser acrescido de 

correção monetária mensal pelos índices do INPC a partir do evento 

danoso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em 

consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC. 

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro 

rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no 

importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), atento à natureza da ação, o tempo 

de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos 

patronos, determinando, desde já, a compensação de valores (CPC – §. 8, 

do art. 85 c/c o art. 86), salientando que em relação ao autor, fica 

sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiário da justiça gratuita. Por 

fim expeça-se alvará em favor do Sr. Perito para levantamento da quantia 

depositada em juízo referente aos honorários periciais. Transitada em 

julgado a sentença, certifique-se, e não havendo manifestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com baixa e anotações. P. I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008540-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIMIR MARIANO DA COSTA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR OAB - 844.141.381-91 

(PROCURADOR)

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008540-41.2017.8.11.0002. Vistos etc. 

Luimir Mariano da Costa Campos propôs a presente ação indenização por 

danos morais/materiais em face de Telefônica Brasil S/A, aduzindo, em 

suma, que era titular da linha (65) 99699-7428 vinculado ao contrato de n°. 

0243737449, contudo, efetuou o cancelamento da linha em virtude de ir 

morar no exterior, ao solicitar o número de protocolo a ré informou que não 

havia gerado. Posteriormente, entrou em contato com a requerida que lhe 

informou que o cancelamento havia gerado um débito, oportunidade em 

que prontamente efetuou o pagamento. Todavia, afirma que as faturas não 

pararam de chegar, motivo pelo qual procurou a requerida, a qual lhe 

informou que não havia sido feito o cancelamento, mas apenas um 

bloqueio pelo período de 30 (trinta) dias. Aduz que solicitou novamente o 

cancelamento, contudo lhe informaram que a requerida tem cerca de 30 

(trinta) dias para efetuar o cancelamento do serviço, o que gerou o 

protocolo n°. 20174494089628. Assim, requer a concessão de tutela de 

urgência para que seja determinado à requerida que se abstenha 

definitivamente de proceder com novas cobranças no tocante ao n°. (65) 

996997428. Requer ainda, a repetição de indébito dos meses de março a 

maio/2017 em que foram efetuados pagamentos e a condenação da 

requerida a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). Juntou documentos de Ids. 10708592 a 10708743. Na decisão de 

id. 10851789 foi determinada a emenda da inicial, ao passo que a parte 

autora cumpriu no Id. 11073986. No id. 11144858 foi deferida a liminar. 

Citada, a requerida apresentou contestação no Id. 11498912, a qual veio 

acompanhada dos documentos de Id. 11498905, alegando a parte autora 

informa que efetuou o cancelamento em 24.01.2017, contudo, o contrato 

vinculado em seu CPF foi cancelado em virtude de inadimplência das 

faturas em 05.07.2017. Aduz ainda, que o requerente continuou utilizando 

a linha até o efetivo cancelamento. Destaca que não possui no sistema 

reclamação ou solicitação do requerente para efetuar o cancelamento da 

linha em seu nome, portanto, houve regular prestação do serviço, bem 

como alegou culpa exclusiva da parte autora. Sustenta inexistir ato ilícito, 

pois apenas agiu no exercício regular do direito e, de igual forma, não há 

dano moral a ser indenizado. Ao final, pugnou pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Audiência de conciliação restou inexitosa (Id. 

12272315). Impugnação à contestação foi apresentada pelo requerente Id. 

12328511. As partes foram intimadas para especificarem quais provam 

pretendem produzir, ocasião que manifestaram nos Ids. 13370547 e 

13397344. Após, os autos vieram-me conclusos para deliberação. É o 

relato. Fundamento e decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com 

fulcro no art. 355, inciso I, do CPC/2015, 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. Pois bem. A ação foi ajuizada visando a declaração de 

abusividade dos valores cobrados após a realização de pedido de 

cancelamento de uma linha telefônica em nome do autor. Não obstante, 

observo que não há prova nos autos de que o autor realmente realizou o 

pedido de cancelamento da linha telefônica no dia 24/01/2017, uma vez 

que não apresentou comprovante da solicitação. De outro lado, a 

requerida demonstrou a efetiva utilização do serviço pelo autor até 

26/06/2017, por meio de extrato de chamadas completadas e envio de 

torpedos e SMS (Id. 11498905). Com efeito, o autor apenas comprovou a 

realização de pedido de cancelamento da linha já em 05/07/2017 (Id. 

10708743), corroborando o alegado pela requerida de que não havia sido 

formulado o referido pedido em 24/01/2017. Ademais, ainda que o autor 

possua passagens aéreas demonstrando que estava em viagem 

internacional após o suposto cancelamento (Id. 12328533), é sabido que o 

fato de o consumidor estar no exterior não impede a utilização do serviço 

de telefonia, uma vez que as operadoras costumeiramente disponibilizam 

linha telefônica fora do país. Portanto, sem a prova dos fatos, as 

alegações do requerente se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em 

vista que desatendeu à regra do art. 373, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973. Ademais, no 

Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, 

significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar 

as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. 

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 que “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”. Portanto, diferentemente do que constou na 

petição inicial, o débito cobrado pela requerida é devido, uma vez que 

houve utilização de seus serviços, razão pela qual a improcedência dos 

pedidos iniciais é medida que se impõe. Com estas considerações e 

fundamentos, julgo improcedentes os pedidos iniciais da presente ação de 
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indenização proposta por Lumir Mariano da Costa Campos em desfavor de 

Telefônica Brasil S/A ambos qualificados nos autos e em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Outrossim, por 

consequência, revogo a liminar deferida nos autos no Id. 11144858. Em 

atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o autor, com 

fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas 

processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça 

gratuita. Transitado em julgado, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo, mediante as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se e Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1008867-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEARIA RODRIGUES LTDA - ME (AUTOR)

DA CRUZ E FENIMAN LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E 

PERICIAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AV. AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440 EDITAL DE 

AVISO AOS CREDORES SOBRE O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO 

DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RELAÇÃO DE CREDORES 

PRAZO: 15 DIAS AUTOS N.º 1008867-83.2017.8.11.0002 ESPÉCIE: 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARTE REQUERENTE: MERCEARIA RODRIGUES 

LTDA – ME e DA CRUZ E FENIMAN LTDA - ME ADMISTRADOR JUDICIAL: 

Dr. JOILSON BENEDITO DE CAMPOS – OAB/MT n° 15575 ADVOGADOS: 

VITTOR ARTHUR GALDINO – OAB/MT 13955, CLOVIS SGUAREZI MUSSA 

DE MORAES – OAB/MT 14485, AUGUSTO MÁRIO VIERIA NETO – OAB/MT 

15948 e JOÃO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO – OAB/MT 16289B 

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CREDORES E TERCEIROS 

INTERESSADOS RESUMO DA INICIAL: Trata-se de RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL proposta por MERCEARIA RODRIGUES LTDA e DA CRUZ E 

FENINAN LTDA ME, sociedades empresárias devidamente qualificadas e 

representadas nos autos.Segundo narrado na exordial, as requerentes 

iniciaram as suas atividades a partir do ano de 2002 no ramo de 

mercearia, e em meados de 2012 iniciou a atividade no ramo de materiais 

de construção. No ano de 2016, as requerentes sofreram forte restrição 

com a chegada da crise econômico-financeira instalada em âmbito 

nacional.Também afirmam que “em razão do alto índice de inadimplência as 

empresas adentraram o ano de 2017 no vermelho, o que fez com que 

tivesse dificuldade de pagar suas dívidas mensais. Juntamente a crise 

instaurada, diante da inadimplência dos clientes, há ainda a crise que 

assola o Brasil, como um todo, o que fez com que houvesse uma queda 

considerável no número de clientes. Ou seja, as receitas diminuíram e as 

dividas aumentaram diante dos juros exacerbados cobrados pelos 

bancos”.Pretendem que, seja reconhecida a existência de Grupo 

Econômico de Fato entre as demandantes, bem assim que haja o 

deferimento do presente pedido de Recuperação Judicial, já que esta é a 

única forma economicamente viável de repactuar as suas dívidas com 

seus credores, a fim de evitar o fim prematuro das empresas, de modo 

que possam voltar a contribuir com o comércio local, e aumentar a 

geração de empregos e renda.RESUMO DA DECISÃO DE DEFERIMENTO: 

Por tais razões, com base no disposto no artigo 52, da Lei N.º 

11.101/2005, acolho a pretensão contida na petição inicial e, 

consequentemente, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL das empresas MERCEARIA RODRIGUES LTDA e DA CRUZ E 

FENINAN LTDA ME, passando a determinar o que segue: a)Nomeio como 

ADMINISTRADORA JUDICIAL das recuperandas a empresa MEDIAPE – 

Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 

30.222.820/0001-99, com endereço Avenida Isaac Póvoas, nº 586, Sala 

1-B, Centro-Norte, Cuiabá-MT, fone (65) 3322-9858, e-mail: 

contato@mediape.com.br, que deverá ser intimada pessoalmente com 

cópia da presente decisão, para dela tomar ciência e, em quarenta e oito 

(48) horas, dizer se aceita o encargo. Em caso positivo deverá assinar, na 

sede deste Juízo, o respectivo termo de compromisso, se comprometendo 

a fielmente desempenhar a função e todas as responsabilidades a ela 

inerentes, especialmente nos termos dos arts. 21, 22, 23 e 33 da LRF.d) A 

empresa requerente deverá apresentar em Juízo o Plano de Recuperação 

Judicial, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação 

desta decisão e na forma prevista dos artigos 53 e 54, ambos da LRF, sob 

pena de convolação em falência.e)Determino a suspensão de todas as 

ações e execuções contra a empresa devedora, na forma e nos termos 

das disposições do art. 6º da LRF, permanecendo os respectivos autos 

nos Juízos onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 

1º, 2º e 7º do art. 6º da LRF e as relativas a créditos previstos nos §§ 3º 

e 4º do art. 49 da mesma Lei, competindo às empresas recuperandas 

comunicarem a suspensão aos Juízos competentes. j) Publicado o edital 

supracitado, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentarem as suas habilitações ao Administrador Judicial ou as suas 

divergências quanto aos créditos relacionados, competindo-lhes a exata 

observância da forma disposta no art. 7º, §1º, da LRF.l)As devedoras ou 

seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação 

contra a relação de credores, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 8º LRF), a 

qual tramitará em apartado.m)Os credores terão o prazo de 30 (trinta) dias 

para manifestarem a sua objeção ao Plano de Recuperação Judicial da 

devedora, contados da publicação da relação de credores na exata forma 

do disposto no art. 55 da LRF.n)Em atenção ao inciso II, do art. 52, da LRF, 

dispenso da apresentação de certidões negativas de débito fiscal para 

que as devedoras exerçam suas atividades, ressalvada a exceção 

prevista no referido dispositivo, devendo ser acrescido, em todos os atos, 

contratos e documentos firmados pelas autoras, após o respectivo nome 

empresarial, a expressão “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, consoante 

prevê o art. 69 da LRF. o) As demandantes, desde a data de distribuição 

da presente recuperação judicial, não poderão alienar ou onerar bens ou 

direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida por 

este Juízo, depois de ouvido o Comitê de Credores, com exceção 

daqueles previamente relacionados no Plano de Recuperação Judicial, 

consoante dispõe o art. 66 da LRF.p)Fica vedada a venda ou retirada do 

estabelecimento da devedora dos bens de capital essenciais à atividade 

empresarial durante o prazo a que se refere o art. 4º, do art. 6º da LRF, 

conforme art. 49, § 3º do mesmo Diploma Legal.No mais, conforme 

fundamentado no ‘item 1’ da presente decisão, DEFIRO o parcelamento da 

taxa judiciária devida em 6 (seis) parcelas mensais, nos termos do art. 98, 

§ 6.º, do NCPC, vencendo a primeira no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contados da intimação desta decisão. RELAÇÃO DE CREDORES (Nome do 

credor e valor): Quirografários: BANCO DO BRASIL S/A R$ 158.000,13 

BANCO DO BRASIL S/A R$ 5.782,37 BANCO DO BRASIL S/A R$ 

22.613,21 BANCO DO BRASIL S/A R$ 7.597,76 BANCO DO BRASIL S/A 

R$ 53.870,78 BANCO DO BRASIL S/A R$ 20.766,84 BANCO DO BRASIL 

S/A R$ 440.077,18 VALE FORMOSO DISTRIBUIDORA LTDA R$ 3.000,10 

COLM DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BOM SENHOR LTDA R$ 466,76 

NORSA REFRIGERANTES LTDA R$ 1.676,61 DIPALMA COM. DUST. LONG. 

DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA R$ 882,20 REI DO COMERCIO E INDUSTRIA 

DE VELAS R$ 223,78 REI DO COMERCIO E INDUSTRIA DE VELAS R$ 

223,78 BRF S/A R$ 1.475,34 BANCO DO BRASIL S/A R$16.096,77 BANCO 

DO BRASIL S/A R$8.675,76 BANCO DO BRASIL S/A R$134.455,41 

BANCO DO BRASIL S/A R$1.735,05 BANCO DO BRASIL S/A R$22.455,35 

SEDAVINIL COMECIO DE TINTAS LTDA R$10.291,16 CHECKOK R$509,05 

CERAMICA BARUC LTDA EPP R$15.948,00 CERAMICA LAVAQUI 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP R$546,00 P.C ALVES NETO ME 

R$1.440,00 P.C ALVES NETO ME R$855,00 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA 

R$55.200,00 MULTILIT INDUSTRIA E COMECIO LTDA R$2.760,94 DMM 

LOPES E FILHOS LTDA R$8.450,74 STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA 

DE MAT PARA CONSTRUÇÃO R$10.681,09 FORTLLEV INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PLASTICOS LTDA R$696,13 FIBRA OESTE INDUSTRIA E 
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COMERCIO R$3.730,31 PLASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

R$222,80 METALURGICA DOLFER LTDA R$3.088,00 JORGE DE ALMEIDA 

LEÃO METAIS R$908,49 ISDRALIT INDUSTRIA E COMECIO LTDA 

R$42.635,52 VOTORANTIM CIMENTOS S/A R$15.550,25 MONTEIRO E 

MONTEIRO LTDA R$853,32 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE 

CUIABA/MT-CDL R$1.386,90 CERAMICA SANTO ANDRE LTDA ME 

R$820,00 CERAMICA SANTA RITA LTDA EPP R$2.375,00 TOTAL: R$. 

1.079.023,88. ADVERTÊNCIAS: Ficam intimados os credores e terceiros 

dos prazos previstos no artigo 7º, § 1º, da Lei nº 11.101/05 (15 dias), 

para apresentação de habilitações de crédito e divergência a serem 

encaminhados diretamente à administrador judicial, e que os documentos 

das recuperandas podem ser consultados junto ao administrador judicial 

nomeado pelo Juízo, a Administradora Judicial das recuperandas a 

empresa MEDIAPE – Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e 

Perícias LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

n.º 30.222.820/0001-99, com endereço Avenida Isaac Póvoas, nº 586, 

Sala 1-B, Centro-Norte, Cuiabá-MT, fone (65) 3322-9858, e-mail: 

contato@mediape.com.br. 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, Thiago Nunes Dias, digitei. Várzea Grande, 17 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente THIAGO NUNES DIAS Analista Judiciário

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386520 Nr: 3022-58.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson de lara Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBSON DE LARA PINTO, Cpf: 

73074012153, Rg: 15428230, natural de Várzea Grande-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

proposta por SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDÚSTRIAL/ DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO em 

desfavor de ROBSON DE LARA PINTO, fundada em “CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS” (FLS. 14/17).

 - Custas Processuais: R$0,00 - Valor Total: R$7.055,62 - Valor 

Atualizado: R$6.055,62 - Valor Honorários: R$1.000,00

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.Diante do informado e requerido 

às fls. 102/102v, DEFIRO com fulcro no artigo 256, I, do Código de 

Processo Civil, e DETERMINO a citação por edital do réu, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do CPC. Decorrido o prazo sem 

apresentação de defesa, o que deverá ser certificado, mister se faz a 

designação de curador especial ao Requerido revel e em atenção ao art. 

72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública desta Comarca para 

representar o Requerido devendo ser intimada para apresentação de 

contestação no prazo legal.Intimem-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thiago Nunes Dias, 

digitei.

Várzea Grande, 16 de agosto de 2018

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 394683 Nr: 8210-32.2015.811.0002

 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: TANIA SOLIS DE SOUSA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 INTIMAÇÃO da parte Requerida do desarquivamento dos autos para 

requerer o que de direito, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 438629 Nr: 6043-08.2016.811.0002

 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: CELSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 INTIMAÇÃO das Partes para manifestarem acerca da Avaliação Médica 

de fls. 128, devendo esclarecer se possuem interesse na produção de 

outras provas, no prazo comum de 10 (dez) dias.

 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

 INTIMAÇÃO das Partes para manifestarem acerca da Avaliação Médica 

de fls. 91, devendo esclarecer se possuem interesse na produção de 

outras provas, no prazo comum de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 426544 Nr: 25400-08.2015.811.0002

 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: WILLIAN VALE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 INTIMAÇÃO das Partes para manifestarem acerca da Avaliação Médica 

de fls. 123, devendo esclarecer se possuem interesse na produção de 

outras provas, no prazo comum de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 438927 Nr: 6235-38.2016.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: BIANCA OLIVEIRA LARA, JOCIMARA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 INTIMAÇÃO das Partes para manifestarem acerca da Avaliação Médica 

de fls. 70, devendo esclarecer se possuem interesse na produção de 

outras provas, no prazo comum de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 319809 Nr: 16180-54.2013.811.0002

 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: FAMA FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA 

SERRALHERIA LTDA, LUIZ EDUARDO VIEIRA SCARDELAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. J. INDUSTRIA MECANIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10.725- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14.234/MT, JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:16096/O, VALERIA 

CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 445934 Nr: 9915-31.2016.811.0002

 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: ISA EDUARDA BORGES LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/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 de R$ R$ 268,75 (duzentos e sessenta e 

oito reais e setenta e cinco centavos), 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 o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido 

no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.Publique-se, Intime-se e Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 418629 Nr: 21341-74.2015.811.0002

 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: ABEL ASSUNÇÃO ALMEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO VIDOTTI - 

OAB:11439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda e julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do NCPC, a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório no importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização pelas 

lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automobilístico. Em 

se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido 

no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.Publique-se, Intima-se e Cumpre-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 393988 Nr: 7763-44.2015.811.0002

 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: WAGNER LUIS DE ARRUDA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA DATA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:13333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:MT 17.826-A, 

FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT

 Intime-se a parte requerida para manifestar acerca do pedido de 

desistência de fls 89 no prazo de 10 (dez) dias.

Consigne que a não manifestação no prazo fixado, implicará na anuência 

tácita com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, III, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 334856 Nr: 3364-06.2014.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, ante a inércia da parte autora.Sem custas, diante da 

gratuidade da justiça.Sem condenação em honorários advocatícios, diante 

da inexistência do contraditório.Defiro, desde já, o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a inicial, mediante cópia e certificação nos 

autos, se requerido.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo com todas as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 79858 Nr: 2462-68.2005.811.0002
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS MACHADO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6576, JOSE AVELINO DE NOVAES JUNIOR - 

OAB:11.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Recol 

Representações Comércio LTDA em face de José Carlos Machado –ME

Em análise dos autos, verifica-se que a parte autora foi intimada para dar 

andamento no feito (fls. 143), decorrendo o prazo sem manifestação 

conforme certificado às fls. 144-v.

No seguimento, intimou-se a parte credora, concedendo o prazo de 05 

(cinco) dias para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, o 

qual deixaram transcorrer in albis o prazo, conforme certificado à fls. 149.

É breve relatório.

Fundamento e Decido.

Mesmo depois de provocada a parte exequente para se manifestar, a 

mesma manteve-se alheia.

Entendo, contudo, que inexistindo interesse da parte no prosseguimento 

do feito, expresso nos autos na forma de sua inércia, os autos devem ser 

extintos, arquivando-se os mesmos.

Nesse sentido:

ABANDONO DE CAUSA PELO AUTOR: PARA QUE SE VERIFIQUE ESTA 

CAUSA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, É NECESSÁRIO O ELEMENTO 

SUBJETIVO, ISTO É, A DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AUTOR 

DELIBERADAMENTE QUIS ABANDONAR O PROCESSO, PROVOCANDO 

SUA EXTINÇÃO. (CPC 267 § 1º) (CPC COMENTADO – NELSON NERY JR., 

PÁG. 530, 3 ED.)

Ora, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, aguardando 

providências por parte da parte credora, principal interessada no deslinde 

do processo.

Não se pode esquecer que o interesse público consiste na não formação 

de acervos inúteis de autos, criando embaraços a normal atividade do 

Judiciário em detrimento de outros processos.

 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 exequente.

Custas pagas.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 

baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 390408 Nr: 5600-91.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335

 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 NCPC, a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório no importe de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), ao autor, a título de indenização 

pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. 

Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido 

no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 310788 Nr: 6844-26.2013.811.0002

 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: PATRÍCIA ELAINE LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEMAT - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATO-GROSSENSE - UNIVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA - 

OAB:16214, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - OAB:15980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL FERREIRA DE SOUZA 

BARBOSA - UNIVAG - OAB:OAB/MT 17.685

 Autos nº 6844-26.2013.811.0002 - Código. 310788

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença pela parte autora (fls.221/222).

Assim, intime-se a parte requerida/executada para que efetue o 

pagamento do monte devido e dos honorários advocatícios, conforme 

cálculo trazido pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto entrega /pagamento no prazo mencionado no 

parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre a condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 473475 Nr: 22898-62.2016.811.0002

 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: RENAN PEREIRA DA COSTA, REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROCHA NIMER - 

OAB:CORECON/MS 1033, Laura Cristina Souza Madureiro - OAB:MT 

10.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:OAB/MT 15.401

 Vistos.

Compulsionando os presentes autos com pedido de habilitação 

retardatária de crédito embasado na certidão de habilitação de crédito, 

instruída pela 7° Vara do Trabalho da Comarca de Cuiabá - MT, conforme 

fls. 07, que reconhece a existência de créditos da reclamante no valor de 

R$ 14.342,96 (quatorze mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e 

seis centavos).

Entretanto, verifico no petitório de fls. 32/33 no que corresponde aos 

valores constantes da aludida certidão de habilitação atualizada até 

31/05/2016, o valor do crédito deverá ser atualizado até a data do pedido 

de Recuperação Judicial, a qual se deu em 22/06/2015, segundo o 

disposto no artigo 9º da lei 11.101/05.

Assim, intime-se a habilitante para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte 

aos autos Certidão de Habilitação devidamente atualizada até a data de 

acordo com o artigo 9º, II da Lei nº 11.101/05.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 251994 Nr: 11183-33.2010.811.0002

 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: GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEIDE MARTA SILVA INNOCENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando o petitório de fls. 51, 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.: 97210 Nr: 6645-48.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR MIRANDA FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA MONTEIRO DA COSTA 

- OAB:8363, DEBORA SIMONE ROCHA FARIA - OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WERUSKA FONTES 

MAGALHÃES - OAB:10250/MT

 Vistos, etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 361/363, contudo não vislumbrei 

nos autos o número do CPF do executado Julio Cesar Miranda Fontes, 

documento necessário para sucesso da consulta requerida.

 Em sendo assim, intime-se a parte autora a trazer aos autos o 

apontamento. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 213213 Nr: 8675-85.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACSON WESLEY VALÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLAUDIO TAQUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI SOARES DE MIRANDA - 

OAB:15123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11.972/MT

 Vistos, etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a constrição on line, bem como das respostas e 

dos resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 405088 Nr: 13964-52.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS VINICIUS DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO RE CIA. DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Gutierrez de Melo - 

OAB:9231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos, etc.

Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária o trânsito em julgado da sentença.

 Diante do teor da petição acostada às fls. 211/212, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, e diante 

da concordância da parte autora (fls. 210) proceda à transferência dos 

valores depositados judicialmente na conta única para a conta bancária 

indicada pelo advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 310051 Nr: 6078-70.2013.811.0002

 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: AUGUSTO RIBEIRO AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON NOGUEIRA AMORIM, MARIA 

ESMERALDA VALÉRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AUGUSTO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - OAB:MT 

9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

À vista do disposto no §3º do art. 256, do CPC, defiro o requerimento de 

fls. 45. Assim, procedo à consulta do endereço do requeridos, EMERSON 

NOGUEIRA AMORIM, MARIA ESMERALDA VALÉRIA, no sistema INFOJUD.

 Após, em sendo obtido êxito na obtenção de novo endereço, cite-se.

Caso contrário, intime-se o requerente a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 398529 Nr: 10560-90.2015.811.0002

 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: COOPERHOUSE IMÓVEIS CONSTRUTORA E 

ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS SERRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA AUXILIADORA SILVA T 

MARQUETTI - OAB:11511, DALTEY APARECIDO DIAS - OAB:7029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:MT 14.156

 Vistos, etc.Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c 

Consignação em Pagamento proposta por COOPERHOUSE Imóveis 

Construtora e Administradora de Serviços Ltda-ME em desfavor de 

Antônio Carlos Serra Gonçalves, POIS BEM. Nos termos do art. 357, 

incisos II e IV, do CPC, fixo como ponto controvertido: a comprovação de 

culpa da parte ré no descumprimento do contrato firmado e a existência da 

má-fé na conduta do demandado. Considerando o pedido da requerente 

para produção de prova testemunhal, a fim de evitar eventual 

cerceamento de defesa DEFIRO a produção da referida prova.Logo, para 

a produção da prova oral deferida DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

PARA O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 15H00MIN.A intimação das 

testemunhas arroladas nos autos pela parte autora (fl. 427) deverá ser 

providenciada por esta (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar ao processo, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do CPC).Consigno que, a inércia na realização da intimação da 

testemunha importa na desistência de sua inquirição, conforme previsão 

do §3º, do artigo 455, do CPC.No mais, tendo em vista a informação da 

autora de alteração do nome empresarial promovam-se as retificações 

pertinentes na capa dos autos e nos registros do Sistema Apolo para 

constar como requerente a empresa COOPÉRHOUSE Incorporações, 

Construções e Serviços Ltda-ME, bem assim altere-se o patrono da parte 
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requerente observando a procuração acostada à fl. 430.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 442687 Nr: 8189-22.2016.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

SAMUEL GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Despejo C/C Cobrança de Aluguéis proposta por 

Caiado Pneus em desfavor do requerido, SC Comércio de Combustíveis 

LTDA e Samuel Gomes da Silva, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo às fls. 75/77, 

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.

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.: 330644 Nr: 26946-69.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acostou aos autos às fls. 63 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 pelos outros 

Juízos, 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.: 104717 Nr: 817-37.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. CASTANHO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057, DANIELE IZAURA S CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Necessário se faz o chamamento do processo à ordem, uma vez que, a 

decisão de fls. 94, encontra-se totalmente equivocada ao andamento do 

presente feito, pelo que a torno revogada.

 Pendente de apreciação o petitório de fls. 93, 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 das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 57347 Nr: 3277-36.2003.811.0002

 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): GERALDO ANTONIO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MARCIA F. DE AZEVEDO 

- OAB:3581-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Novae Santa Rosa - 

OAB:6277-MT

 Vistos, etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 163/164, 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.: 339847 Nr: 7835-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON LEITE GONÇALVES, EDNEIA MITIE 

KASHIWAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 4.677, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Necessário se faz o chamamento do processo à ordem, uma vez que, a 

decisão de fls. 100, encontra-se totalmente equivocada ao andamento do 

presente feito, pelo que a torno revogada.

 Em cumprimento ao acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a qual se encontra 

encartado às fls. 95/99, que reconheceu a prescrição e extinguiu a 

execução, nos termos do art. 487, IV, do CPC/15.

Determino a intimação das partes para manifestar-se, no prazo de 10 

(dez) dias, para que, querendo, requeiram o que de direito.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 242182 Nr: 3406-94.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA INÁCIA MACIEL RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ROS ORTIS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ROS ORTIS JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT5246
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 Vistos, etc.

Em cumprimento ao acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a qual se encontra 

encartado às fls. 435/437, procedo à transferência dos valores 

penhorados para conta bancária indicada pelo exequente (petição de fls. 

429).

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do Art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, em atendimento ao petitório de fls. 429, procedi consulta junto ao 

sistema RENAJUD, conforme extrato anexo, contudo não foi encontrado 

nenhum veículo em nome do devedor.

 Em assim sendo, intime-se o credor a se pronunciar 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.: 275519 Nr: 18814-91.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P G INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEIDAS 

LTDA, FRANCISCO MARQUES GODINHO, ANDRÉ AMÉRICO MARQUES 

GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-4, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12.410A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acostou aos autos às fls. 57 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 pelos outros 

Juízos, 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 das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 53071 Nr: 7124-80.2002.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAIMLER CHRYSLER S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE MADEIRA L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT 

16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8427MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Banco 

Daimler Chrysler S/A em desfavor de Amex Indústria Comércio Importação 

e Exportação de Maderia L, todos já qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial.

Em face da petição de (fls.316), em que a parte exequente requer a 

extinção do presente feito, nos termos do art. 200 do Novo Código de 

Processo Civil, e diante da concordância tácita da parte contrária (fls.319), 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do supracitado 

Estatuto.

Custas pagas inicialmente pela parte autora.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 448755 Nr: 11268-09.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODESCHINI CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MAURO PIRES - OAB:GO/ 

4.232, PAULO RENATO FREITAS NEVES - OAB:GO/33.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o Autor, por intermédio de seu advogado, para que manifeste 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, procedendo todos os atos 

necessários ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III, do 

CPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 323214 Nr: 19595-45.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON DE ARRUDA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:317.407, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 Certifico que transitou em julgado a decisão de fl. 126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 273577 Nr: 16399-38.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT INDÚSTRIA QUIMICA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTERBERT IND. COM. IMP. EXP. EQPTOS IND 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PIERRE ANDREY RUTHES - 

OAB:37281/PR

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 219814 Nr: 75-41.2009.811.0002

 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: ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA E/OS, 

TRANSDIAMANTINO TRANSP. LTDA, MEDIO NORTE DIESEL LTDA, AGRO 

INDUSTRIAL IRMÃOS ZULLI LTDA, ZULLI DIESEL LTDA, COMÉRCIO DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO MÉDIO NORTE LTDA, ENIO ZULLI, ISIDORO 

ZULLI, NICOLA CASSANI ZULLI, SILVIO ZULLI, RUBENS ZULLI, AGIZUL 

-ARMAZENS GERAIS IRMÃOS ZULLI LTDA, ZULLI VIAGENS E TURISMO 

LTDA, AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA, BANCO ECONOMICO 

S.A, BANCO AMÉRICA DO SUL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, 

BANESTADO, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, FERNANDO 

MENDONÇA FRANÇA, Fertipar Fertilizantes do Paraná Ltda, DESTILARIA 

DE ÁLCOOL LIBRA LTDA, PIRAN SOCIEDADE FOMENTO COMERCIAL 

LTDA, BRADESCO S/A, COMERCIAL AGROVISA PROD. AGROP. E REP. 

LTDA, Bruno Medeiros Pacheco, BANCO BIC S/A - BANCO INDUSTRIAL E 

COMERCIAL, PETROLUNA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, LUIZ 
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ANTÔNIO GOMES E OUTROS, CONAB, OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA, 

FERTRON CONTROLE E AUTOMAÇÃO IND LTDA., TELECOMUNICAÇÕES 

DE SÃO PAULO S/A- TELESP (TELEFONICA SP), CEMAT, ODVALDO DE 

MOURA, BRANEL COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, FERTILIZAR 

FERTILIZANTES DE SERVIÇO LTDA, EDUARDO JOSÉ DE MAGALHÃES, 

ALOYSIO ARLINDO KASPER, MANOEL CELESTINO DA SILVA, 

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOMUS NOBILIS, ITAÚ UNIBANCO S.A, RIO SÃO 

FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, 

CARLOS SEBASTIÃO LESSI, BANCO JOHN BEERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:22640A, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - 

OAB:11876-A - MT, ALINE BARINI NÉSPOLI - OAB:9229-MT, AMARO 

CASAR CASTILHO - OAB:4384-B, ANDRÉ DOS SANTOS - OAB:14.363 

AOB-MT, André Luiz Campos das Neves Ribeiro - OAB:12.560-MT, 

BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:9237/MT, BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - 

OAB:15.353/MT, CELSO LUIS OLIVATTO - OAB:136467, CHARLES 

SALDANHA HANDELL - OAB:13383, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244 B-OABMT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5380/MT, EDINALDO SOCORRO DA SILVA - OAB:8.186-B, 

EDUARDO HENRIQUE V BARROS - OAB:7680, EDUARDO HENRIQUE 

VIEIRA BARROS - OAB:OAB/MT 7680, ELIAS GOMES DA SILVA - 

OAB:MT 17.631/O, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222, EUCLIDES 

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT, JEAN CARLOS PALMIERI - 

OAB:OAB SP 298709, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B/MT, 

KAREN AOKI ITO - OAB:OAB/SP 257.417, KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT, LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:22385A, 

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - OAB:MT 7.174, LUCIANA LUMIE 

KOBATA - OAB:5131/MT, MARCELO ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - 

OAB:90666, MÁRCIO TÚLIO DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MG, 

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - OAB:5604/MT, Murillo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A OAB/MT, ODAIR A BUSÍQUIA 

- OAB:11.564-A, PEDRO OVELAR - OAB:6270, PIERO VINCENZO PARINI 

- OAB:, RAQUEL CORRÊA BEZERRA - OAB:8670, RODRIGO GOMES 

BRESSANE - OAB:8616/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:MT 

8.616, ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616, ROMEU DE AQUINO 

NUNES - OAB:3770/MT, ROSEMEIRE B. M. DE LAMONICA FREIRE - 

OAB:4497/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, 

VERONICA L CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950, WILLIAM RODRIGO 

ENCISO ALVES - OAB:MT 20.312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do atual ADMINISTRADOR JUDICIAL BRUNO MEDEIROS 

PACHECO para franquear à nova nomeada todos os documentos e 

informações que estiverem em seu poder de interesse da massa falida, no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de outra determinação 

deste juízo, conforme decisão de fl. 17.950.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 206535 Nr: 2499-90.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. J. D. - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER FERREIRA BARBOSA MÓVEIS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:MT 4.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:MT 14.615, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - 

OAB:MT 9.098

 Certifico que decorreu em branco o prazo para o executado efetuar o 

pagamento do montante devido e/ou apresentar impugnação. Sendo 

assim, INTIMO 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%).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 428384 Nr: 26507-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREMOSO ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEODORO ANTONIO FERREIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Américo Ortigara - 

OAB:9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado Reinaldo Américo Ortigara para juntar aos autos 

guia e comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 76343 Nr: 8615-54.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA REGINA SCARPATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o prazo de suspensão deferido à fl. 169 decorreu. Sendo 

assim, INTIMO a parte autora para apresentar manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 217804 Nr: 13232-18.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO SERAFIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI MARCIA DA SILVA LIMA, CLAUDIO 

OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAIM CAMPOS - 

OAB:OAB/MT8112-E, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA DA SILVA ALVES - 

OAB:19155/MT

 Intimação das partes para informar e comprovar, no prazo de 10 (dez) 

dias, o cumprimento integral do acordo celebrado e homologado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 298089 Nr: 18589-37.2012.811.0002

 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. 25 - LOTE 02 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.: 271051 Nr: 11749-45.2011.811.0002

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: E. J. TONIAZZO & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032020/8/2018 Página 516 de 559



CALDERARO DIAS - OAB:3.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se o determinado nesta data, nos autos em apenso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 320892 Nr: 17299-50.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA LUZIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIORGE DE CAMPOS BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236, ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS - 

OAB:9530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se aguardando a suspensão do feito.

Caso tenha decorrido o prazo de suspensão, certifique-se e intime-se as 

partes para dar prosseguimento ao feito.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 288300 Nr: 7744-43.2012.811.0002

 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: ESPÓLIO DE JORGE WITCZAK rep. p/ Maria Koroski 

Witczaki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F M INÁCIO-ME - MARGRAN MÁRMORES E 

GRANITOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:MT 2.573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se aguardando a suspensão do feito.

Caso tenha decorrido o prazo de suspensão, certifique-se e intime-se as 

partes para dar prosseguimento ao feito.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 41198 Nr: 8935-12.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CED - CENTRO DE DIST.DE PRODUTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SANTO ANTONIO 

MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se aguardando a suspensão do feito.

Caso tenha decorrido o prazo de suspensão, certifique-se e intime-se as 

partes para dar prosseguimento ao feito.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 26933 Nr: 5093-58.2000.811.0002

 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: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA, MÁRCIA MITIE 

OSHIKAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO DUARTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, 

Márcia Mitie Oshikawa - OAB:OAB/MT 7.567, VÂNIA CLEIA SOUZA 

LOPES - OAB:OAB/MT 2.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:OAB/MT-3515, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844/MT

 Vistos, em correição.

Analisando os presentes autos durante os trabalhos correcionais, 

constato que o feito encontra-se aguardando a suspensão do feito.

Caso tenha decorrido o prazo de suspensão, certifique-se e intime-se as 

partes para dar prosseguimento ao feito.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 284686 Nr: 3746-67.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA, CID IMOVEIS - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATHIA G M C PONTES - ME, KATHIA GRACE 

MOREIRA COSTA PONTES, MARIA DO CARMO COSTA, ELISIO MOREIRA 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Diante do petitório de fls. 61/62, verifico ser cabível o peido pleiteado pelo 

autor.

Desta forma, defiro o pedido de suspensão, até o dia 10 de fevereiro de 

2019, nos termos requeridos.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 241805 Nr: 3030-11.2010.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO KIYOSHI HAZAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEMAT - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATO-GROSSENSE - UNIVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARRÓS MORENO - OAB:OAB/MT 10.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSÔA DOS SANTOS - OAB:8700

 Vistos, em correição.

Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJ/MT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 251776 Nr: 10984-11.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS LOPES DE OLIVEIRA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itallo Gustavo de Almeida Leite 

- OAB:7413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 Vistos, em correição.

Cumpra-se a decisão proferida nessa data nos autos em apenso 

código345928.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 206526 Nr: 2479-02.2008.811.0002

 AÇÃO: Monitória->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: D.J.D. - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIMENTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se o determinado nesta data nos autos em apenso.

Às providências

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006822-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J P PNEUS LTDA - ME (AUTOR)

NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDIR TORRES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006822-72.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta 

por JP PNEUS LTDA ME e NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA em 

desfavor de BOM PREÇO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. Aduzem os 

requerentes, em síntese, que em junho de 2016 o primeira requerente JP 

PNEUS LTDA ME efetuou aquisição de materiais para construção junto à 

requerida na modalidade carteira, ordinariamente quitando seus débitos, 

adquirindo ainda créditos em face da requerida utilizar seus serviços 

automotivos. Em julho de 2016, o primeiro requerente, utilizou-se de um 

crédito que tinha junto à requerida, transferindo o respectivo saldo para o 

segundo requerente NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA, mediante 

emissão de notas fiscais em nome do primeiro requerente. Após a 

liquidação do referido crédito, a requerida por unilateralidade concedeu 

mais dois créditos ao segundo requerente, de modo que mediante 

problemas financeiros, não conseguiu honrar com a quitação do crédito 

cedido. Em busca de liquidar a respectiva dívida, a requerida procurou o 

primeiro requerente, para solucionar o adimplemento, uma vez que as 

notas fiscais foram emitidas em seu cadastro. Na medida em que os 

requerentes (JP PNEUS e NAIANDERSON) foram liquidando os cheques, a 

requerida emitia notas promissórias aos respectivos valores, retendo 

consigo os respectivos cheques até a total quitação do Crédito. Foram 

emitidas 05 Notas Promissórias aos requerentes, sendo: 01 – R$ 

10.000,00 com pagamento em 11/11/2016; 02 – R$ 8.400,00 com 

pagamento em 11/11/2016; 03 – 10.000,00 com pagamento em 10/12/2016; 

04 – 30.000,00 com pagamento em 29/01/2017 e 05 – 50.000,00 com 

pagamento em 07/02/2017. Em 11/10/2016, de comum acordo entre as 

partes, fora liquidado o valor de R$ 95.880,00 (noventa e cinco mil, 

novecentos e oitenta reais), pagos pelo segundo requerente - 

NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA, mediante a entrega dos cheques 

em nome de Terceiros a serem compensados a prazo, sendo o valor 

corrigido para R$ 108.400,00 (cento e oito mil e quatrocentos reais), com 

prazo até o mês de Fevereiro/2017. Aduzem ainda, que ao liquidarem a 

divida, a requerida requereu adimplemento de juros sobre juros, 

ameaçando os requerentes a negativar os Terceiros emissores dos 

cheques junto aos órgãos de proteção, retendo os mesmos. Alegam que, 

a requerida prosseguiu indevidamente á inclusão dos dados do primeiro 

requerente, nos órgãos de proteção ao crédito, restringindo totalmente 

seus créditos junto aos fornecedores, fundamentando em cheque de 

terceiro no valor de R$ 3.500,00 e n.º 850220 no valor de R$ 3.000,00. 

Informa que, em reunião no estabelecimento da requerida a mesma 

apresentou novos cálculos de juros abusivos, totalizando o montante de 

R$ 122.260,00 (cento e vinte e dois mil, duzentos e sessenta reais), 

conforme cálculos a próprio punho, lançados pelo Sr. IVANDIR TORRES, 

proprietário da empresa requerida. Novamente, ciente dos abusos 

sofridos, mas no anseio em reaver os cheques de Terceiros e ver seu 

nome desimpedido de qualquer restrição, fora acordado a quitação total da 

divida, sendo entregue a requerida um veículo ASTRA HB 4P 

ADVANTAGE, 2009/2009, PRATA, em 22/11/2017, pelo valor de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), imediatamente transferido aos Sr. 

IVANDIR TORRES, momento em que fora retirado seu cadastro junto ao 

SPC Brasil, conforme comprovante de baixa sistêmica, emitida para BOM 

PREÇO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO. Ocorre que, a devolução dos 

Cheques deveria ocorrer no dia seguinte à transferência, no domicilio do 

primeiro requerente - JP PNEUS LTDA ME, e até a presente data não 

ocorreu, sentindo-se a primeira requerente ameaçada em ter seu nome 

incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Requer a concessão de liminar 

inaudita altera pars para determinar que a requerida proceda 

imediatamente, a exclusão do nome do primeiro requerente JP PNEUS 

LTDA ME todos os cadastros de restrição ao crédito, sob pena de incorrer 

em multa diária. No mérito, pugna pela declaração da inexistência do débito 

e a condenação pelos danos morais ocasionados. É o breve relato. 

Fundamento e decido. No presente caso, verifica-se que a pretensão da 

parte autora apresenta características de um pedido de tutela de urgência 

antecipada, uma vez que restou devidamente demonstrado o fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a 

existência de prejuízo para a parte caso tenha que aguardar o término da 

demanda para ter seus dados excluídos dos órgãos de proteção ao 

crédito. Já a probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos 

acostados aos autos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - 

INDEFERIMENTO - PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - 

PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela 

parcial requerido na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir 

cobrança, cuja origem pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA 

e outros bancos de dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser 

deferido nestes limites para impedir a prática de tais atos enquanto se 

discute a certeza da dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, 

Data da publicação no DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a 

possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao 

requerente, vez que se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo 

poderá ter prejudicado o desenvolvimento normal das suas atividades, 

principalmente mercantis. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos 

requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para 

determinar que a empresa requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova a exclusão dos dados da requerente - JP PNEUS LTDA ME dos 

órgãos de proteção ao crédito, em relação ao objeto da lide, até o deslinde 

final da presente demanda, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem 

reais) limitada ao valor da causa. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 24 de Setembro de 2018, às 

15h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva 

audiência de conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. 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 impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 15 de 

agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006338-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY VELOSO GUEDES (ADVOGADO(A))

JULIANO CRISTIAN MARCONI CONEGERO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006338-57.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Em que pese esta magistrada ter proferido decisões em que 

reconhecia que o simples fato de o autor não ter ingressado na via 

administrativa não era condição para o acesso ao poder judiciário, 

recentemente o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática 

no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 

631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO.Decisão: Trata-se de 

recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 

constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.”Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator. 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1. A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora, não havendo razão para 

a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme a 

jurisprudência supramencionada. Por outro lado, constato que a exordial 

não cumpriu todos os requisitos do art. 319 do NCPC, pois não acostou 

aos autos comprovante de residência, cópia dos documentos pessoais. 

Ademais, verifico que o autor pugna pelo benefício da gratuidade de 

justiça, contudo a exordial veio instruída com a qualificação de 

comerciante, considerando que o autor e qualificado como empresário 

deve ele comprovar a impossibilidade de arcar com o ônus processual. 

Sendo assim, intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

providenciando as regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC): 1. Trazer aos autos a cópia do requerimento administrativo 

juntamente com a prova da recusa ao pagamento por parte da seguradora 

na via administrativa, para posterior prosseguimento do feito. 2. Juntar 

comprovação da sua situação financeira precária. Decorrido o prazo, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Intime-se e cumpra-se. Várzea 

Grande/MT,16 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 324860 Nr: 21247-97.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LEOPOLDINO RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT - DAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ayrton Campos Moreira - 

OAB:17136, Rute Pereira - OAB:13191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande opôs 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença em desfavor de José 

Leopoldino Ribeiro de Souza, em que suscita excesso de execução por 

inobservância dos índices legais de atualização, apresentando como 

correto o valor de R$ 2.650,57 (dano moral) e R$ 603,64 (honorários de 

sucumbência).

Intimada, a Exequente concordou com o pedido da Executada.

Feito o registro. É cediço que, nas execuções contra a Fazenda Pública, 

para o adimplemento de obrigação de pagar quantia certa, expedir-se-á o 

Precatório ou Ofício Requisitório de Pagamento em favor da parte credora, 

conforme inteligência do art. 535, § 3º, I e II, do CPC.

In casu, a parte Exequente não se insurgiu com os cálculos apresentados 

pela Fazenda Pública, razão pela qual a homologação desses cálculos é 

medida que se impõe.

Posto isto, homologo o cálculo apresentado às fls. 143/145 em benefício 

de José Leopoldino Ribeiro de Souza (dano moral e honorários de 

sucumbência), para os devidos fins de direito.

Transcorrido o prazo recursal, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, o cálculo de liquidação do débito (RPV) será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, que elaborará os cálculos com o destaque dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos e, as deduções do Imposto de Renda e Previdência, quando houver. 

Assim sendo, providencie a Secretaria Judicial o necessário para 

ulteriores de direito.

Cumprido o exposto acima, certifique-se e expeça-se RPV ou Precatório, 

conforme os valores cobrados, com destaque dos honorários contratuais 

nos moldes do contrato de honorários quando juntado aos autos, com as 

cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob 

pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote
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 Cod. Proc.: 428095 Nr: 26328-56.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALLEE S/A, JOSE ANTONIO BRANCAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO SOARES JUNQUEIRA - 

OAB:OAB/MG 70398, GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:OAB/MG84247, JOSE ANCHIETA DA SILVA - OAB:23.405, ROBER 

CESAR DA SILVA - OAB:4784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro a perícia contábil requerida pelo Embargante (fl. 277), nomeando 

para tal mister a empresa Mediape Mediação, Arbitragem e Recuperação 

de Empresas e Perícias Ltda, com sede na Avenida Issac Póvoas nº 586, 

sala 01-B, centro norte, Cuiabá – MT, CEP 78.005.340, 

contato@mediape.com.br, para a realização da perícia contábil, devendo 

as partes no mesmo prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do CPC) e, 

ainda, promoverem a juntada aos autos de todos os documentos 

eventualmente ainda úteis ou necessários à perícia (tais como 

comprovantes de pagamentos já realizados, cópias de elementos de 

escrituração contábil, cópias do processo administrativo etc.), sob pena 

de preclusão (art. 465 § 1º, CPC).

Vindas essas manifestações ou decorridos os prazos assinados, 

intime-se o (a) Perito (a) de sua nomeação e para, em 5 (cinco) dias (art. 

465 §2º, CPC), dizer se aceita o encargo, apresentar a proposta de seus 

honorários e indicar o local em que realizará seus trabalhos (art. 474, 

CPC), na ocasião ainda apontando eventual documentação faltante para o 

desenvolvimento de seu trabalho, que caiba às partes apresentar.

Vinda a proposta de honorários periciais, dela dê-se vista às partes, por 

novo prazo comum de 5 (cinco) dias (art. 465 §3º, CPC), oportunidade em 

que também deverão apresentar a documentação eventualmente ainda 

solicitada pelo Perito.

Se houver discordância da proposta de honorários periciais, reabra-se 

vista ao experto para suas considerações e venham conclusos para 

arbitramento. Se não houver impugnação aos honorários periciais 

propostos, providencie o (a) requerente da perícia o seu depósito em 

conta à disposição do Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

perda da prova requerida.

Depositados os honorários periciais, intime-se o (a) Perito (a) para que dê 

início aos seus trabalhos, devendo apresentar seu laudo em até 30 (trinta) 

dias, prazo este prorrogável apenas uma vez, pela metade do prazo 

originalmente fixado (art. 476, CPC), desde que justificadamente pela 

complexidade da perícia.

Vindo o laudo pericial, dele dêem-se vistas às partes, pelo prazo comum 

de 15 (quinze) dias, para seus comentários e apresentação dos 

pareceres de seus Assistentes (art. 477 §1º, CPC).

Se houver impugnação ou pedido de complementação quanto ao laudo do 

Perito do Juízo, intime-se o para manifestação a respeito, em até 15 

(quinze) dias (art. 477 §2º, CPC), então dando-se nova vista às partes 

antes de virem conclusos.

Se não houver ressalvas ao laudo do Perito Judicial, libere-se o depósito 

para pagamento de seus honorários, após vindo conclusos.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 393802 Nr: 7651-75.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONY ERICSSON DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO PEIXOTO 

JUNIOR - OAB:8032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Impugnados e com juntada de documentos, diga em réplica a Embargante 

em 10 (dez) dias. Após, digam se pretendem produzir provas, justificando 

a sua necessidade e pertinência. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 250411 Nr: 20770-79.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL DOVAL CARAMES, CLAIRTON 

PIEROZAN MAGALHÃES, ALTAIR PIEROZAN MAGALHÃES, ELIZETE 

PIEROZAN MAGALHÃES, ALDECIR PIEROZAN MAGALHÃES, AIRTON 

CARNEIRO MAGALHÃES - ESPOLIO, ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES, 

ETELVINA REGINA MAGALHÃES, MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: . - OAB:, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA - OAB:6565/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 Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 425138 Nr: 24680-41.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSAINE TOLEDO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. 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.No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso.Com o trânsito em julgado e observado as formalidades 

legais, arquivem-se.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 425140 Nr: 24682-11.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDISNEI MORENO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. 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.No mais, havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso.Com o trânsito em julgado e observado as formalidades 

legais, arquivem-se.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 42183 Nr: 9818-56.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA TREVAO IND. E COM. LTDA, 

MARCO ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS, ODENIL CUNHA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 
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SIQUEIRA - OAB:6780, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037, 

JUEL PRUDÊNCIO BORGES - OAB:3838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, bem 

como, considerando a necessidade da avaliação atualizada do bem a ser 

colocado em hasta pública/leilão, impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO 

a parte exequente para no prazo legal, depositar diligência a fim do 

cumprimento do Mandado de Avaliação por oficial de justiça.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 270055 Nr: 10632-19.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREA LUCIA MENEZES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDEBERGUE JOAQUIM - 

OAB:13812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora para informar os 

dados bancários, sendo: banco, agência, conta, titularidade, CPF, para 

fins de expedição de Alvará.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 295331 Nr: 15562-46.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Alves Silva - OAB:11800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora para informar os 

dados bancários, sendo: banco, agência, conta, titularidade, CPF, para 

fins de expedição de Alvará.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 351581 Nr: 17007-31.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASCAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO MITSUO 

TAMURA/UNIVAG - OAB:17150/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo extinto os embargos à execução, pela ausência 

superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do 

NCPC. Sem custas. Não há verbas de sucumbência, já que a renúncia aos 

embargos foi feita como exigência para concessão do parcelamento, e até 

para que este seja estimulado.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.Transitada em julgado, desapensem-se e 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Traslade-se cópia da 

presente sentença para os autos da execução fiscal.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 351581 Nr: 17007-31.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASCAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO MITSUO 

TAMURA/UNIVAG - OAB:17150/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Compulsando os autos, verifico que o nobre causídico renunciou ao 

mandato, no entanto, não apresentou comprovante de comunicação a 

parte Autora, o que torna sem efeito o seu pedido de renúncia. Isso 

porque preconiza o artigo 112, do CPC, que:

“Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.”

Conforme se extrai do diploma legal a responsabilidade de tomar as 

medidas legais para a revogação do mandato é do advogado e não do 

juízo. E certo é que a renúncia somente produz efeitos processuais após 

a comprovação nos autos da ciência inequívoca do cliente.

Sendo assim, ante a necessidade de que conste nos autos a 

comunicação da renúncia de mandato, determino que seja intimado por 

publicação o advogado da parte Autora para comprovar que cientificou 

sua cliente da renúncia, a fim de que esta possa nomear outro causídico, 

nos termos do art. 112, do CPC, ciente de que não o fazendo permanecerá 

vinculado ao presente processo. Prazo: 10 (dez) dias úteis, sob pena de 

comunicação do fato a OAB/MT para apuração de eventual sanção ética. 

Em caso de inércia, certifique-se. Após, volvam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 374634 Nr: 22780-57.2014.811.0002

 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: ALINE FRANCISCO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIELLE BOTTARO - OAB:MT 

16.758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 321642 Nr: 18053-89.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MACHADO SARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:OAB/MT 6719-E, JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - 

OAB:17081/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 377494 Nr: 24917-12.2014.811.0002

 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: NASCAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO MITSUO TAMURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária 

com pedido de tutela antecipada ajuizada por Nascar Comércio de 

Veículos Ltda em face do Município de Várzea Grande, alegando, em 

síntese, que comercializa veículo usados; em julho/2014 tomou 

conhecimento de que o fisco municipal desde 2007 a considera como 

prestadora de serviços sujeita a tributação pelo imposto sobre serviços de 

qualquer natureza – ISSQN; incluiu no regime de estimativa do ISSQN, com 

consequente penalização por ausência de informações; sendo que 

atualmente o débito fiscal alcança o valor de R$ 54.822,22.

O Requerido apresentou sua contestação sustentando que o débito fiscal 

corresponde ao ISSQN, com fundamento nos artigos 92 e 93 da Lei 

Municipal 1178/91, pois o fato gerador da obrigação tributária é a 

prestação de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em 

geral realizados pela parte Requerente na sua atividade empresarial.

Não houve réplica.

Instadas a manifestarem interesse na produção de provas, tão somente a 

Fazenda Municipal pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Fundamento. Decido.

O pedido de parcelamento da dívida tributária pelo sujeito passivo como é 

curial, é verdadeira forma de confissão extrajudicial do débito, o que 

implica em reconhecimento irretratável da obrigação tributária, com a 

consequente impossibilidade de sua discussão posterior.

Dessa forma, optando o devedor pelo parcelamento do débito fiscal, é 

incontroversa a sua confissão da dívida, o que afasta a possibilidade de 

discussão sobre o principal e os acréscimos.

Neste sentido a jurisprudência do eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

bem como do eg. STJ:

“AÇÃO DECLARATÓRIA - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA-CABIMENTO- IMPRESCRITIBILIDADE - 

CONFISSÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO DO DÉBITO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. - 

Tratando-se o pedido de reconhecimento de inexistência de relação 

jurídico-tributária, é cabível a ação declaratória, que não se sujeita a 

qualquer prazo prescricional. - O parcelamento de débito fiscal, implica 

confissão extrajudicial da dívida, circunstância que inviabiliza qualquer 

discussão acerca de sua origem, o que impõe a extinção do processo em 

que se discute a sua legitimidade, sem julgamento do mérito, por falta de 

interesse de agir.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.05.827729-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

30/11/2010, publicação da súmula em 04/02/2011).

"INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO. MULTA. SÚMULA 

211/STJ. INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. 

DISCUSSÃO SOBRE O FATO GERADOR E MONTANTE DO DÉBITO 

ORIGINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. (...) III - O parcelamento do débito 

tributário envolve transação do contribuinte com o fisco e licitamente 

impede a discussão judicial acerca do fato gerador ou do montante da 

dívida originária. (...) IV - Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, improvido." (STJ, 1ª Turma, REsp. n.º 106940\SP, Relator: Min. 

Francisco Falcão, data da publicação: 06\10\08).

No caso dos autos, bem é de ver, nos autos da Execução Fiscal nº 

25748-94.2013.811.0002 (código 329434), fls. 45/52, que a Requerente 

requereu o parcelamento referente aos exercícios de janeiro de 2008 a 

dezembro de 2011, sendo que débito fiscal exequendo refere-se tão 

somente ao ano de 2008.

Ora, fundamentando a Requerente seu pedido de reconhecimento de 

descabimento da incidência de ISSQN, incidente sobre sua atividade 

secundária de prestação de serviços, tendo havido, de sua parte, 

confissão irretratável acerca do cabimento da exação em período 

posterior ao executado, descabido é a contestação judicial sobre o 

cabimento da exação, já que razão é a mesma.

É de se acrescentar, também, que o parcelamento não foi imposto à 

Requerente, que poderia, antes de confessar o débito, tê-lo impugnado, 

judicial, ou administrativamente.

Cumpre ressaltar, ainda, que a exigência da confissão irretratável e 

irrevogável dos débitos em nome do contribuinte não configura violação ao 

princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, pois o 

parcelamento ocasiona uma espécie de transação entre o Fisco e o 

devedor, que, assinando o pedido de parcelamento, reconhece ser a 

confissão irrevogável.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, pela ausência superveniente de 

interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do NCPC. Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

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.

Transitada em julgado, desapensem-se e arquivem-se os autos com baixa 

na distribuição. Traslade-se cópia da presente sentença para os autos da 

execução fiscal.

P. R. I. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005946-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURENICE DOS REIS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. EURENICE DOS REIS GONÇALVES, devidamente qualificada nos 

autos, propôs a presente “Ação Declaratória c/c Indenização de Danos 

Materiais” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em 

síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de 

Várzea Grande, ocupando o cargo de Professor I a IV, conforme 

documentos juntados aos autos e, nessa condição, fazer jus ao 

enquadramento no nível 7 desde maio de 2013 e nível 8 a partir de maio de 

2016. Relata ter ingressado no cargo público em 29.5.1995 e ter sido 

enquadrada no nível 6, classe C em 2011, estando na mesma posição 

desde então, percebendo, porém, o salário correspondente ao nível 5, 

mesmo tendo completado 19 anos de serviço em 29.5.2014. Pede, pois, 

seja declarado o seu direito às verbas salariais do enquadramento, com 

seus reflexos, bem como a sua progressão para o nível 7 desde maio de 

2013 e para o nível 8 desde maio de 2016, com o pagamento das 

respectivas diferenças salariais. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Citado, o Município de Várzea Grande alega que a 

requerente está equivocada em seu pedido, pois, de acordo com a 

legislação vigente em cada período, ela está devidamente enquadrada no 

nível 7, classe C, tendo sido elevada para o nível 6 em 2011 e para o 

seguinte em novembro de 2013, tendo, inclusive percebido salário 

condizente com sua colocação, conforme tabela contida no anexo IV, da 

Lei 4.007/2014. Por tais motivos, pugna pela improcedência do pleito. Em 

impugnação, a autora refuta as alegações do réu e reitera o pleito inicial. É 

o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto 

relatório, a questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado 

direito da requerente de ser elevada nos níveis, no cargo de Professor da 

rede pública municipal, nos termos previstos nas Leis Complementares ns. 

3.797/2012 e 4.007/2014. O invocado direito está alicerçado, 

primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prescreve, em 

seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas de ensino promoverão a valorização 

dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 

dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: I - ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II - 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; III - piso salarial profissional; IV - 

progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; V - período reservado a estudos, planejamento e 

avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - condições adequadas de 

trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, 

realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público, à progressão funcional com base nos títulos ou na 

habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui 

de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei Municipal n. 

3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos 
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Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, 

em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da educação 

dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece 

a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de 

nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três 

(03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais 

da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – A promoção 

decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições 

credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três 

anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de 

conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios 

definidos em lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a 

partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de 

Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não 

havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente. Art. 

21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma 

classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 

(três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de 

cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As 

classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) 

arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os níveis são estruturados 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Nível A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica de grau superior em 

nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação 

nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, 

aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e 

dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 

3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – 

(...) Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em 

instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de 

conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No caso dos autos, contudo, 

deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que 

cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de 

regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, 

inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. Ademais, consta 

da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala 

do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira 

do magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação, a 

promoção deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção 

essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara 

demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, 

verificado na documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao 

mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os requisitos 

subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, 

nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em instituições 

credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, tratou de 

prever, também, a excepcional hipótese de a Administração Pública 

omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no sentido de 

promover automaticamente os servidores que cumprirem o requisito 

temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as 

comentadas avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido 

expresso de promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de 

progressão funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como 

demonstrado que não houve regular processo de avaliação por parte da 

Administração Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa 

providência, não se podendo cobrar dos administrados que produzam 

prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a 

ausência de avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora 

contrariada pela autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os 

autos o processo de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. 

Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao 

princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração 

Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme 

ensinamentos doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública 

não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

“poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer 

assim”.” (Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da 

legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve 

tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a 

atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto 

é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode 

ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições 

gerais fixadas pelo Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes 

compete no Direito brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso 

de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) 

Cabe anotar que tais lições tornam evidente o entendimento de que, 

justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, 

da Lei Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o 

que a lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 
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adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo. (...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), 

cabendo salientar que a data do ingresso da servidora no serviço público 

(29.5.1995) restou devidamente comprovada nos autos por meio das 

fichas financeiras (Id. 14147247). Assim, tendo a servidora sido admitida 

em 29.5.1995 (nível I), em 29.5.1998 ela alcançou mais 3 anos de serviço 

(II), em 29.5.2001 mais 3 anos (III), em 29.5.2004 mais 3 anos (IV), em 

29.5.2007 mais 3 anos (V), em 29.5.2010 mais 3 anos (VI), em 29.5.2013 

mais 3 anos (VII) e, por fim, em 29.5.2016 mais 3 anos (VIII), de modo que 

deveria ter sido elevada para o nível 7 desde maio de 2013 e para o nível 8 

desde maio de 2016, como pleiteado na inicial. Quanto à alegação da 

autora de que, mesmo tendo sido elevada para o nível 6, permaneceu 

recebendo salário do nível 5, impende esclarecer que a autora foi 

enquadrada em 2011, com efeito retroativo a 25.10.2010 e financeiros a 

partir de 1.2.2011, cuja legislação em vigor, Lei Complementar n. 

3.505/2010, previa o pagamento das diferenças do enquadramento em 

parcelas, com início em 2011, de modo que o valor do subsídio não deveria 

ter integralizado automaticamente. Assim, não prospera a pretensão da 

autora quanto às diferenças do enquadramento no nível 6, especialmente 

porque suas fichas financeiras registram diversos pagamentos a título de 

enquadramento, a exemplo dos meses de abril e maio de 2012 (pg. 

66-PDF). Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado na presente ação, a fim de declarar o direito da autora ao 

enquadramento no nível 7 desde 29.5.2013 e no nível 8 desde 29.5.2016, 

sem prejuízo de futuras promoções, condenando o réu ao pagamento das 

diferenças salariais correspondentes, com os coeficientes específicos de 

promoção e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 

4.007/2014 e outras subsequentes, declarando, por fim, extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de 

juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E[1]. Tendo a parte decaído de parte mínima do pedido (art. 86, 

parágrafo único, CPC), condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos 

termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC, considerando, para tanto, a 

natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido 

para o seu serviço. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 

3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda, que, neste caso, não houve, por ser 

ela beneficiária da justiça gratuita. Recorro de ofício, por tratar de 

sentença ilíquida (Súmula 496, do STJ). Havendo interposição de recurso 

e ouvida a parte contrária, à instância superior para os devidos fins. Após 

o trânsito em julgado, dê-se vista dos autos à parte autora para execução 

da sentença. P. R. I. Cumpra-se. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos 

Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 

22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção 

– rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 

905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005907-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA ROSALIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. LUDMILA ROSALIA DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com “Ação de Cobrança de Retroativos de Reenquadramento e 

Indenização por Danos Morais” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito público também qualificado nos 

autos, objetivando o seu enquadramento na função de auxiliar de 

enfermagem classe D, nível 8, carga horária 30h, conforme prevê a Lei n. 
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3.507/2010. Relata ter pleiteado administrativamente o seu enquadramento 

em 17.12.2013, o que, todavia, só ocorreu em 4.4.2016, por meio da 

Portaria n. 198/2016, de modo que faz jus às diferenças do 

enquadramento desde a data do requerimento no valor total de R$ 

34.469,40 (trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e 

quarenta centavos) referente à 29 meses entre a data do pedido e a do 

enquadramento. Pede, pois, a procedência do pedido, a fim de que o réu 

seja condenado ao pagamento dessas diferenças salariais com seus 

reflexos, acrescidas de juros e correção monetária, além da indenização 

pelos danos orais sofridos. O pedido veio acompanhado de diversos 

documentos. Em contestação, o réu argumenta que a autora foi 

enquadrada no nível 6, classe B em maio de 2011, de modo que só 

adquiriu direito de elevação para a classe C em dezembro de 2013 e para 

a classe D em dezembro de 2015, quando decorrido 2 (dois) anos entre 

as classes, de modo que não há falar em diferenças de enquadramento e 

refuta a pretensão quanto aos danos morais. Pede, pois, a improcedência 

do pleito. É o relatório. Decido. O processo comporta o julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que a matéria em questão versa apenas 

sobre direito, permitindo, assim, a decisão definitiva, sem a necessidade 

de maior dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Quanto ao mérito, vê-se do relatório supra, que a 

pretensão da autora é o recebimento das diferenças salariais do seu 

enquadramento no nível 8, classe D do cargo de auxiliar de enfermagem, 

pois, segundo alega, deveria ter sido enquadrada desde a data do 

requerimento administrativo, em 17.12.2013. O enquadramento pretendido 

pela autora está previsto na Lei Municipal n. 3.507/2010, mais 

especificamente em seus arts. 32, 34 e 35, que estabelecem os critérios e 

requisitos à promoção nos níveis e nas classes, conforme se infere a 

seguir: “Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma 

classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, 

observando-se: I – os interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois 

anos para as classes subsequentes; II – a participação em cursos de 

formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e 

aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior; § 1º. O 

servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos 

títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com 

os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para 

reconhecimento e instrução do processo de promoção. § 2º. Do 

indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a 

Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias 

úteis, contado da ciência do servidor. Art. 34. São pré-requisitos para 

elevação de classe, observado o disposto no art. 28 desta Lei 

Complementar: (...) II – cargos de Nível Médio ou Técnico Médio, com 

enquadramento inicial na Classe A: a) Classe B, requisito da Classe A 

acrescido 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento nas 

áreas de atuação do grupo ocupacional; b) Classe C, requisito da Classe 

B acrescido de Ensino Superior nas áreas de atuação do grupo 

ocupacional; c) Classe D, requisito da Classe C acrescido de 

pós-graduação ou 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento 

nas áreas de atuação do grupo ocupacional. destaquei Art. 35. 

Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no 

serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o 

padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se: I – o 

interstício de 03 (três) anos entre os padrões; II – obtenção da média 

determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício; 

Como se vê, para a elevação nas classes da carreira de cargo de Nível 

Médio ou Técnico Médio, como é o caso da autora, faz-se necessário o 

cumprimento do interstício de 3 (três) anos, seguido de 2 (dois), além da 

somatória de 200 horas de curso de aperfeiçoamento na área de atuação, 

curso superior, pós-graduação ou 360 horas de cursos de 

aperfeiçoamento na área de atuação, não excluindo a “avaliação de 

desempenho” prevista, ainda, no art. 37 da referida lei. Já para a 

promoção vertical (art. 35), exige-se apenas o interstício de 3 (três) anos 

entre um nível e outro. Segundo se infere dos documentos contidos na 

inicial, restou devidamente demonstrado o cumprimento do requisito tempo, 

já que a autora ingressou no trabalho público em 5.7.1994 para exercer o 

cargo de “auxiliar de enfermagem” e já contava com mais de 23 (vinte e 

três) anos de serviço quando da propositura da ação. Quanto à avaliação 

de desempenho, em que pese não ter restado comprovado nos autos que 

a autora foi submetida às aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 

3.507/2010, estabelece que “se acaso a Administração Pública não 

proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta 

será com considerada satisfatória no período. Assim, não tendo o réu 

realizado o processo de avalição da servidora, aplica-se o disposto no 

referido dispositivo, especialmente por não ter o réu apresentado os 

motivos que ensejaram o não cumprimento da legislação municipal. Quanto 

à qualificação profissional, embora a autora tenha pleiteado 

administrativamente o seu enquadramento em 2013, quando já havia 

concluído curso de “Especialização em Gestão Hospitalar Pública e 

Privada” (pg. 51-PDF), é de se ponderar que, conforme legislação acima, 

para a promoção nas classes faz-se necessária a permanência do 

servidor pelo período de 2 (dois) anos na classe anterior. Desse modo, 

levando-se em conta que a autora concluiu bacharelado em Enfermagem 

somente em 24.8.2012, quando ocupava a classe B, conforme “vida 

funcional”, na ocasião do seu requerimento administrativo, em 17.12.2013, 

ela ostentava direito de elevação para a classe C e somente a partir de 

17.12.2015 passou a fazer jus à classe D. Quanto à sua elevação para o 

nível 8, tendo ela sido admitida em 5.7.1994, em 5.7.1997 ela completou 

mais 3 anos de serviço (II); em 5.7.2000 mais 3 anos (III); em 5.7.2003 mais 

3 anos (IV), em 5.7.2006 mais 3 anos (V), em 5.7.2009 mais 3 anos (VI), 

em 5.7.2012 mais 3 anos (VII) e, por fim, em 5.7.2015 mais 3 anos (VIII), de 

modo que à época do seu enquadramento administrativo, em 4.4.2016, ela 

já deveria ter sido elevada para o nível 8 desde 5.7.2015, de modo que 

lhes são devidas as diferenças salariais do seu enquadramento nesse 

período, ou seja, de 6.7.2015 a 4.4.2016. Por fim, no que se refere à 

indenização por dano moral requerida pela autora, tem-se que o artigo 37, 

§ 6º, da Constituição Federal de 1988 prevê a responsabilidade objetiva do 

Estado em relação aos atos praticados por seus agentes, nos seguintes 

termos: § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A 

teoria do risco administrativo baseia-se, portanto, no risco que a atuação 

do Estado encerra para os administrados e na possibilidade de acarretar 

ônus a certos membros da comunidade, que não seja suportado pelos 

demais, razão pela qual esse ônus deve ser reparado por toda a 

coletividade. Cabe acrescentar que o dano moral não exige a prova 

efetiva de sua incidência, bastando, assim, a demonstração do fato que 

gerou a dor, o sofrimento ou qualquer outro sentimento que o justifique, 

sendo, portanto presumível, como se observa dos julgados a seguir: 

“DANO MORAL – PROVA – Não há falar em prova do dano moral, mas, 

sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos 

que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena 

de violação ao art. 334 do CPC” (REsp. 86.271-SP, 3ª T., Rel. Min. C. A. 

Menezes Direito – DJU 09.12.97 in “Revista Jurídica” 244, p. 90) “O dano 

simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como ser 

provado. Ele existe tão-somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo o 

bastante para justificar a indenização” (RT 681/163) A jurisprudência tem 

entendido, porém, que a ofensa moral indenizável tem que ir além de 

meros aborrecimentos ou pequenas frustrações, conforme se infere dos 

textos extraídos de alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça e do 

Estado de Mato Grosso: “não há dever de indenizar pelo Estado quando a 

situação descrita na exordial caracterizar mero aborrecimento ou simples 

dissabor” (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 89014/2014 – Terceira 

Câmara Cível, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, p. 4.4.2016, p. DJE 

9.5.2016) “quando a situação experimentada não tem o condão de expor a 

parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento, não há falar em dano 

moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero 

aborrecimento ou dissabor” (AgRg no AREsp 701.905/MG – Quarta Turma, 

Rel. Ministro Raul Araújo, j. 1.12.2015, p. DJe 16.12.2015) “O mero atraso 

no pagamento não gera, por si só, o aborrecimento capaz de levar a 

condenação do ente público ao pagamento de danos morais.”(TJ/MT - Ap 

136184/2014 – Quarta Câmara Cível, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 

3.11.2015, p. DJE 17.11.2015) No caso em tela, não há que se falar em 

indenização moral simplesmente porque a autora não foi enquadrada em 

momento oportuno ou por não ter recebido as diferenças salariais quando 

devido, vez que esses fatos, por si só, não ultrapassam o limite do 

dissabor e desolação, sentimentos estes não indenizáveis. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação de 

Cobrança de Retroativos de Reenquadramento e Indenização por Danos 

Morais” proposta por Ludmila Rosalia da Silva em face do Município de 

Várzea Grande, condenando este ao pagamento das diferenças salariais 

do enquadramento da servidora no nível 8 – classe C, a partir de 

17.12.2013, e nível 8 – classe D a partir de 17.12.2015 até 4.4.2016, com 
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seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os valores deverão 

ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao 

mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do 

IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de 

mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: 

juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E[1]. Considerando que a autora decaiu de parte 

considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do 

CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os 

litigantes “as despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda, que, neste caso, não houve, por ser 

ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, 

do CPC, a ser suportado na proporção de 20% pela parte autora e 80% 

pela parte ré. Suspendo, porém a cobrança em relação à autora por ser 

beneficiária da justiça gratuita. Processo sujeito ao reexame necessário 

(Súmula 490 do STJ). Havendo interposição de recurso e apresentadas ou 

não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância superior para os 

devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. 

R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 

1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005963-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VERONESE MANTOVANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, EDSON VERONESE MANTOVANI, devidamente qualificado nos 

autos, propôs “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, pessoa jurídica de direito público, devidamente qualificada nos 

autos, alegando, em síntese, fazer jus ao pagamento das férias vencidas 

e não gozadas e ao terço constitucional, tidas como não pagas pelo réu. 

Relata ter sido servidor público municipal efetivo desde 27.4.2012 a 

17.3.2016, quando foi exonerado do cargo, a pedido, sem, contudo, ter 

sido devidamente indenizado. Alega possuir férias vencidas e não 

gozadas nos períodos de 2012 a 2016, não tendo, ainda, recebido os 

respectivos terços constitucionais. Pede, pois, a procedência do pleito, 

com a condenação do réu ao pagamento das verbas. O pedido veio 

acompanhado de diversos documentos. Em contestação, o réu alega, no 

mérito, que o terço constitucional dos períodos de 2013 a 2016 foi 

devidamente pago ao servidor, devendo a ação ser julgada improcedente 

e, em caso de eventual condenação, pediu a fixação dos juros e da 

correção monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97. Em 

impugnação à contestação, o autor diz que parte do pedido foi 

reconhecido pelo réu e refuta as demais alegações, pleiteando o 

julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o 

mérito, cabe esclarecer que as verbas salariais devidas ao servidor, se 

reconhecidas, não estão prescritas, conforme se infere do art. 7º, XXIX, 

da Constituição Federal que assim estabelece: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto Municipal 

56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do disposto neste 

Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a prescrição 

quinquenal, contada a partir do vencimento do período aquisitivo, tanto 

para o gozo, como para os efeitos financeiros decorrente." A 

jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo: “Nas relações de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.” Todavia, a jurisprudência tem compreendido que, em 

se tratando de férias não gozadas, o prazo prescricional tem início na data 

em que cessa o vínculo entre o servidor e a administração pública, 

segundo se infere dos julgados a baixo transcritos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇAS 

PRÊMIOS NÃO GOZADAS PELO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO DO 

EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – O MARCO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL PARA LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS É A 

PARTIR DO ATO DE APOSENTADORIA – PRELIMINAR AFASTADA – 

RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

DIREITO AO RECEBIMENTO DE TAIS DIREITOS NA FORMA DE 

INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO 

ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de 

licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo 

prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que o 

servidor poderá gozar da referida licença e férias a qualquer tempo, 

enquanto estiver na atividade. Com o aposentadoria ou exoneração, 

tem-se o término da relação jurídica entre o servidor e a Administração 

Pública. 2. Preliminar afastada.3. Ocorrência de reconhecimento jurídico do 

pedido, posto que a Administração Pública não se opôs, na esfera 

administrativa, aos pedidos da Apelada, ao contrário, os reconheceu. 4. 

Se o servidor não usufruiu suas férias ou licenças prêmio durante o 

período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à 

Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à 

possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado. É 

imperiosa a necessidade de indenizar as férias e licenças prêmios não 

gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena 

de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.5. Recurso 

de Apelação desprovido.” (TJMT Ap 74476/2017– Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maira Erotides Kneip Baranjak, j. 

26.3.2018, p. DJE 25.4.2018 - destaquei) “RECURSO DE APELAÇÃO – 

SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO – LICENÇA-PRÊMIO, FÉRIAS E 13º 

SALÁRIOS – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – 

EXONERAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS - 

CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA – HONORÁRIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – VERBAS REMUNERATÓRIAS – INPC – ADVENTO DA LEI Nº 

11.960/2009 – IPCA – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE 

POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Consoante 

jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do prazo 

prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de 

licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da 

exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação 

funcional com a Administração Pública.” (TJ-SP - APL: 
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00458084920128260053 SP 0045808-49.2012.8.26.0053, Relator: Décio 

Notarangeli, Data de Julgamento: 29/04/2015, 9ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 29/04/2015 (...) (Ap 126014/2013, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado 

no DJE 18/06/2015).” (TJMT - Ap 32388/2015 – Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 13.5.2016, 

p. DJE 23.5.2016 - destaquei) Assim, levando-se em conta que o autor foi 

exonerado em 22.3.2017 e a ação foi proposta em 13.9.2017, não há se 

falar em prescrição das férias e do terço constitucional. Quanto ao mérito, 

verifica-se da “vida funcional” do servidor (Id. 14157958 – pág. 4) dá 

conta de que, de fato, ele não gozou as férias dos períodos de 2012 a 

2016, porém recebeu os respectivos terço constitucional dos anos de 

2013 a 2016 se inferindo dos seus holerites (Id. 14157961 – págs. 3-7), no 

qual não consta nenhum registro de pagamento do referido terço 

constitucional do ano de 2012. Vê-se, portanto, que o autor realmente não 

usufruiu do benefício das férias nos períodos reclamados (2012 a 2016). 

Todavia, diferentemente do sustentado, quanto ao terço constitucional ele 

somente não percebeu do ano de 2012, não tendo o autor comprovado 

fato diverso de que não tenha recebido as verbas, de modo que faz jus ao 

acolhimento parcial do pleito, nos termos do art. 7º, inciso XVII, da 

Constituição Federal, que prevê como direitos dos trabalhadores o “gozo 

de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

salário normal”. Assim, não tendo o autor usufruído desse direito enquanto 

na ativa, por óbvio, faz jus ao pagamento em pecúnia das férias não 

gozadas. Quanto à base de cálculo das verbas, cumpre assinalar que, de 

acordo com a jurisprudência mato-grossense, as férias não gozadas 

devem ser calculadas conforme o salário percebido à época da 

aposentadoria, segundo se infere do julgado a seguir: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO E 

FÉRIAS NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA –BASE DE 

CÁLCULO – REMUNERAÇÃO DA DATA DA APOSENTADORIA – RECURSO 

PROVIDO. Por ser a conversão de licença-prêmio e férias em pecúnia uma 

obrigação líquida, a correção monetária incide desde a data da 

aposentadoria do servidor. A base de cálculo da indenização é a 

remuneração do servidor à data da aposentadoria, termo inicial do direito à 

conversão em pecúnia da licença-prêmio e das férias não gozadas.” 

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 46241/2017 – Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 

17.7.2017, p. no DJE 21.7.2017) Nesse raciocínio, as verbas deverão ser 

calculadas com base no salário percebido pelo servidor quando de sua 

aposentação. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado na presente ação, a fim de condenar o réu ao pagamento das 

férias não gozadas pelo servidor nos períodos de 2012 a 2016 e o terço 

constitucional de 2012, em valor a ser apurado quando da liquidação da 

sentença, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os valores 

deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. Considerando que a autora decaiu 

de parte mínima do pedido, condeno apenas a parte ré ao pagamento dos 

honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação 

do julgado (art. 85, §§ 2º e 3º e art. 86, parágrafo único, do CPC). De 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o 

réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, 

neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. 

Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 do STJ). Havendo 

interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro 

do prazo legal, à instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005963-56.2018.8.11.0002
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Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, EDSON VERONESE MANTOVANI, devidamente qualificado nos 

autos, propôs “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, pessoa jurídica de direito público, devidamente qualificada nos 

autos, alegando, em síntese, fazer jus ao pagamento das férias vencidas 

e não gozadas e ao terço constitucional, tidas como não pagas pelo réu. 

Relata ter sido servidor público municipal efetivo desde 27.4.2012 a 

17.3.2016, quando foi exonerado do cargo, a pedido, sem, contudo, ter 

sido devidamente indenizado. Alega possuir férias vencidas e não 

gozadas nos períodos de 2012 a 2016, não tendo, ainda, recebido os 

respectivos terços constitucionais. Pede, pois, a procedência do pleito, 

com a condenação do réu ao pagamento das verbas. O pedido veio 

acompanhado de diversos documentos. Em contestação, o réu alega, no 

mérito, que o terço constitucional dos períodos de 2013 a 2016 foi 

devidamente pago ao servidor, devendo a ação ser julgada improcedente 

e, em caso de eventual condenação, pediu a fixação dos juros e da 

correção monetária nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97. Em 

impugnação à contestação, o autor diz que parte do pedido foi 

reconhecido pelo réu e refuta as demais alegações, pleiteando o 

julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o 

mérito, cabe esclarecer que as verbas salariais devidas ao servidor, se 

reconhecidas, não estão prescritas, conforme se infere do art. 7º, XXIX, 

da Constituição Federal que assim estabelece: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto Municipal 

56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do disposto neste 

Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a prescrição 

quinquenal, contada a partir do vencimento do período aquisitivo, tanto 

para o gozo, como para os efeitos financeiros decorrente." A 

jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo: “Nas relações de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.” Todavia, a jurisprudência tem compreendido que, em 

se tratando de férias não gozadas, o prazo prescricional tem início na data 

em que cessa o vínculo entre o servidor e a administração pública, 

segundo se infere dos julgados a baixo transcritos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇAS 

PRÊMIOS NÃO GOZADAS PELO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO DO 

EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – O MARCO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL PARA LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS É A 

PARTIR DO ATO DE APOSENTADORIA – PRELIMINAR AFASTADA – 

RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

DIREITO AO RECEBIMENTO DE TAIS DIREITOS NA FORMA DE 

INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO 
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ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de 

licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo 

prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que o 

servidor poderá gozar da referida licença e férias a qualquer tempo, 

enquanto estiver na atividade. Com o aposentadoria ou exoneração, 

tem-se o término da relação jurídica entre o servidor e a Administração 

Pública. 2. Preliminar afastada.3. Ocorrência de reconhecimento jurídico do 

pedido, posto que a Administração Pública não se opôs, na esfera 

administrativa, aos pedidos da Apelada, ao contrário, os reconheceu. 4. 

Se o servidor não usufruiu suas férias ou licenças prêmio durante o 

período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à 

Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à 

possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado. É 

imperiosa a necessidade de indenizar as férias e licenças prêmios não 

gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena 

de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.5. Recurso 

de Apelação desprovido.” (TJMT Ap 74476/2017– Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maira Erotides Kneip Baranjak, j. 

26.3.2018, p. DJE 25.4.2018 - destaquei) “RECURSO DE APELAÇÃO – 

SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO – LICENÇA-PRÊMIO, FÉRIAS E 13º 

SALÁRIOS – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – 

EXONERAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS - 

CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA – HONORÁRIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – VERBAS REMUNERATÓRIAS – INPC – ADVENTO DA LEI Nº 

11.960/2009 – IPCA – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE 

POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Consoante 

jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do prazo 

prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de 

licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da 

exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação 

funcional com a Administração Pública.” (TJ-SP - APL: 

00458084920128260053 SP 0045808-49.2012.8.26.0053, Relator: Décio 

Notarangeli, Data de Julgamento: 29/04/2015, 9ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 29/04/2015 (...) (Ap 126014/2013, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado 

no DJE 18/06/2015).” (TJMT - Ap 32388/2015 – Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 13.5.2016, 

p. DJE 23.5.2016 - destaquei) Assim, levando-se em conta que o autor foi 

exonerado em 22.3.2017 e a ação foi proposta em 13.9.2017, não há se 

falar em prescrição das férias e do terço constitucional. Quanto ao mérito, 

verifica-se da “vida funcional” do servidor (Id. 14157958 – pág. 4) dá 

conta de que, de fato, ele não gozou as férias dos períodos de 2012 a 

2016, porém recebeu os respectivos terço constitucional dos anos de 

2013 a 2016 se inferindo dos seus holerites (Id. 14157961 – págs. 3-7), no 

qual não consta nenhum registro de pagamento do referido terço 

constitucional do ano de 2012. Vê-se, portanto, que o autor realmente não 

usufruiu do benefício das férias nos períodos reclamados (2012 a 2016). 

Todavia, diferentemente do sustentado, quanto ao terço constitucional ele 

somente não percebeu do ano de 2012, não tendo o autor comprovado 

fato diverso de que não tenha recebido as verbas, de modo que faz jus ao 

acolhimento parcial do pleito, nos termos do art. 7º, inciso XVII, da 

Constituição Federal, que prevê como direitos dos trabalhadores o “gozo 

de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

salário normal”. Assim, não tendo o autor usufruído desse direito enquanto 

na ativa, por óbvio, faz jus ao pagamento em pecúnia das férias não 

gozadas. Quanto à base de cálculo das verbas, cumpre assinalar que, de 

acordo com a jurisprudência mato-grossense, as férias não gozadas 

devem ser calculadas conforme o salário percebido à época da 

aposentadoria, segundo se infere do julgado a seguir: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO E 

FÉRIAS NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA –BASE DE 

CÁLCULO – REMUNERAÇÃO DA DATA DA APOSENTADORIA – RECURSO 

PROVIDO. Por ser a conversão de licença-prêmio e férias em pecúnia uma 

obrigação líquida, a correção monetária incide desde a data da 

aposentadoria do servidor. A base de cálculo da indenização é a 

remuneração do servidor à data da aposentadoria, termo inicial do direito à 

conversão em pecúnia da licença-prêmio e das férias não gozadas.” 

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 46241/2017 – Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 

17.7.2017, p. no DJE 21.7.2017) Nesse raciocínio, as verbas deverão ser 

calculadas com base no salário percebido pelo servidor quando de sua 

aposentação. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado na presente ação, a fim de condenar o réu ao pagamento das 

férias não gozadas pelo servidor nos períodos de 2012 a 2016 e o terço 

constitucional de 2012, em valor a ser apurado quando da liquidação da 

sentença, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os valores 

deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. Considerando que a autora decaiu 

de parte mínima do pedido, condeno apenas a parte ré ao pagamento dos 

honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação 

do julgado (art. 85, §§ 2º e 3º e art. 86, parágrafo único, do CPC). De 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o 

réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, 

neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. 

Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 do STJ). Havendo 

interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro 

do prazo legal, à instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.
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Vistos, MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificada nos 

autos, propôs “Ação Declaratória Cumulado com Cobrança” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito público 

devidamente qualificada nos autos, alegando, em síntese, fazer jus ao 

recebimento e gozo de férias e terço de férias tidas como não pagas ou 

concedidas pelo réu. Sustenta, inicialmente, a não ocorrência da 

prescrição quinquenal, vez que não houve usufruto do benefício, e pede a 

condenação do réu à concessão e pagamento das férias e terço 

constitucional de 1997/1998. Alternativamente, pede a conversão em 

pecúnia das férias e terço de férias referente ao período de 1997/1998. O 

pedido veio acompanhado de diversos documentos. Em contestação, o 

réu alega, preliminarmente, a prescrição quinquenal, sustentando, no 

mérito, que a autora não pleiteou administrativamente o benefício, devendo 

a ação ser julgada improcedente e, em caso de eventual condenação, 

pediu a fixação dos juros e da correção monetária nos termos do art. 1º-F, 

da Lei n. 9.494/97. Em impugnação à contestação, a autora refuta todo o 

alegado na contestação. A ação foi inicialmente distribuída perante o 

Juizado Jardim Glória, cuja competência foi declinada para este juízo. É o 

relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise 

quanto à preliminar sustentada pelo réu, consistente na prescrição 

quinquenal, cabendo assinalar que, de acordo com o art. 7º, XXIX, da 

Constituição Federal: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, 

quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo 

prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o 

limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;” (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) Inobstante a regra 

constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e 

na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação 

promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, 

não só as regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no 

Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. 
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Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas 

da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato 

do que se originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra 

também às autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, 

abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que 

regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das 

autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos 

mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude 

de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e 

ação contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto 

Municipal 56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do 

disposto neste Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a 

prescrição quinquenal, contada a partir do vencimento do período 

aquisitivo, tanto para o gozo, como para os efeitos financeiros 

decorrente." No caso dos autos em que se está diante de créditos de 

prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Com efeito, 

examinando-se a pretensão externada na inicial em harmonia com todo o 

entendimento aqui exposto acerca da prescrição quinquenal, conclui-se 

que as verbas pleiteadas pela autora foram atingidas pela prescrição, uma 

vez que diz respeito ao período aquisitivo de 1997/1998 e a ação foi 

proposta em 10.9.2017, quando já decorrido os cinco anos. Além do que, 

não consta nos autos qualquer fato que tenha interrompido o cômputo do 

prazo prescricional, tanto que a “Vida Funcional” da servidora registra a 

declaração de prescrição do referido período (Id. 14503614 – pág. 2). 

Outrossim, a jurisprudência mato-grossense tem compreendido que o 

prazo prescricional se aplica a todo e qualquer direito contra a fazenda 

pública, segundo se infere dos julgados a seguir: “RECURSOS DE 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA – INTEMPESTIVIDADE – NÃO 

CONHECIMENTO – RECURSO DO MUNICÍPIO - ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – ACOLHIMENTO – VERBAS RESCISÓRIAS – DEVIDAS – 

RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – 1/3 DE 

FÉRIAS – PAGAMENTO VERIFICADO – JUROS E CORREÇÃO – 

ADEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO 

DO MUNICÍPIO – PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 

Intempestivo o recurso, impõe-se o seu não conhecimento. O prazo 

prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto nº. 20.910/32, deve 

ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, 

em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for 

sua natureza. (...)” (Apelação / Remessa Necessária 168330/2015 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria 

Bezerra Ramos, j. 5.3.2018, p. no DJE 9.3.2018) “REMESSA NECESSÁRIA 

COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA 

PÚBLICA APOSENTADA - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRADO – PRESCRIÇÃO 

TRIENAL - INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO 

DECRETO-LEI Nº. 20.910/32 - VERBAS RESCISÓRIAS - DEVIDAS - 

(FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E LICENÇA-PRÊMIO) - ATUALIZAÇÃO 

DO CRÉDITO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O 

ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA - JUROS 

MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS 

APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Não há suspensão da prescrição prevista 

no artigo 4º, parágrafo único do Decreto-Lei nº. 20.910/32, quando não é 

possível identificar se houve requerimento administrativo por parte do 

servidor, tampouco se não há resposta da administração referente ao 

pedido. 2. Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem 

relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.3. (...)” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 

81876/2015 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. 

Antônia Siqueira Gonçalves, j. 28.3.2017, p. no DJE 11.4.2017) Desse 

modo, não havendo nos autos prova de que houve interrupção do prazo 

prescricional e já tendo decorrido mais de 5 (cinco) anos do período 

aquisitivo pleiteado, impõe-se o não acolhimento do pleito. Diante do 

exposto, acolho a preliminar, reconhecendo a prescrição do direito 

pleiteado pela autora, declarando, assim, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC), consoante petição inicial. Condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 

2º, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a condenação, 

em virtude da gratuidade deferida (art. 98, § 3º, do CPC). Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo interposição de 

recurso e ouvida a parte contrária, à instância superior para os devidos 

fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006713-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIRA TAUBE (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, ELZIRA TAUBE XAVIER DE CAMPOS, devidamente qualificada nos 

autos, propôs “Ação Declaratória Cumulado com Cobrança” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito público 

devidamente qualificada nos autos, alegando, em síntese, fazer jus ao 

recebimento e gozo de férias e terço de férias tidas como não pagas ou 

concedidas pelo réu. Sustenta, inicialmente, a não ocorrência da 

prescrição quinquenal, vez que não houve usufruto do benefício, e pede a 

condenação do réu à concessão e pagamento das férias e terço 

constitucional de 2006/2007. Alternativamente, pede a conversão em 

pecúnia das férias e terço de férias referente ao período de 2006/2007. O 

pedido veio acompanhado de diversos documentos. Em contestação, o 

réu alega, preliminarmente, a prescrição quinquenal, sustentando, no 

mérito, que a autora não pleiteou administrativamente o benefício, devendo 

a ação ser julgada improcedente e, em caso de eventual condenação, 

pediu a fixação dos juros e da correção monetária nos termos do art. 1º-F, 

da Lei n. 9.494/97. Em impugnação à contestação, a autora refuta todo o 

alegado na contestação. A ação foi inicialmente distribuída perante o 

Juizado Jardim Glória, cuja competência foi declinada para este juízo. É o 

relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise 

quanto à preliminar sustentada pelo réu, consistente na prescrição 

quinquenal, cabendo assinalar que, de acordo com o art. 7º, XXIX, da 

Constituição Federal: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, 

quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo 

prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o 

limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;” (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) Inobstante a regra 

constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e 

na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação 

promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, 

não só as regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no 

Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. 

Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas 

da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato 
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do que se originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra 

também às autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, 

abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que 

regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das 

autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos 

mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude 

de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e 

ação contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto 

Municipal 56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do 

disposto neste Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a 

prescrição quinquenal, contada a partir do vencimento do período 

aquisitivo, tanto para o gozo, como para os efeitos financeiros 

decorrente." No caso dos autos em que se está diante de créditos de 

prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Com efeito, 

examinando-se a pretensão externada na inicial em harmonia com todo o 

entendimento aqui exposto acerca da prescrição quinquenal, conclui-se 

que as verbas pleiteadas pela autora foram atingidas pela prescrição, uma 

vez que dizem respeito ao período aquisitivo de 2006/2007 e a ação foi 

proposta em 10.9.2017, quando já decorrido os cinco anos. Além do que, 

não consta nos autos qualquer fato que tenha interrompido o cômputo do 

prazo prescricional, tanto que a “Vida Funcional” da servidora registra a 

declaração de prescrição do referido período (Id. 14502451). Outrossim, a 

jurisprudência mato-grossense tem compreendido que o prazo 

prescricional se aplica a todo e qualquer direito contra a fazenda pública, 

segundo se infere dos julgados a seguir: “RECURSOS DE APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO DE 

APELAÇÃO DA AUTORA – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – 

RECURSO DO MUNICÍPIO - ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 

ACOLHIMENTO – VERBAS RESCISÓRIAS – DEVIDAS – RECONHECIMENTO 

PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – 1/3 DE FÉRIAS – 

PAGAMENTO VERIFICADO – JUROS E CORREÇÃO – ADEQUAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO DO MUNICÍPIO – 

PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Intempestivo o 

recurso, impõe-se o seu não conhecimento. O prazo prescricional de 5 

(cinco) anos, previsto no Decreto nº. 20.910/32, deve ser aplicado a todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas 

esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza. (...)” 

(Apelação / Remessa Necessária 168330/2015 – Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 

5.3.2018, p. no DJE 9.3.2018) “REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS 

DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA 

APOSENTADA - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRADO – PRESCRIÇÃO 

TRIENAL - INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO 

DECRETO-LEI Nº. 20.910/32 - VERBAS RESCISÓRIAS - DEVIDAS - 

(FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E LICENÇA-PRÊMIO) - ATUALIZAÇÃO 

DO CRÉDITO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O 

ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA - JUROS 

MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS 

APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Não há suspensão da prescrição prevista 

no artigo 4º, parágrafo único do Decreto-Lei nº. 20.910/32, quando não é 

possível identificar se houve requerimento administrativo por parte do 

servidor, tampouco se não há resposta da administração referente ao 

pedido. 2. Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem 

relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.3. (...)” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 

81876/2015 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. 

Antônia Siqueira Gonçalves, j. 28.3.2017, p. no DJE 11.4.2017) Desse 

modo, não havendo nos autos prova de que houve interrupção do prazo 

prescricional e já tendo decorrido mais de 5 (cinco) anos do período 

aquisitivo pleiteado, impõe-se o não acolhimento do pleito. Diante do 

exposto, acolho a preliminar, reconhecendo a prescrição do direito 

pleiteado pela autora, declarando, assim, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC), consoante petição inicial. Condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 

2º, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a condenação, 

em virtude da gratuidade deferida (art. 98, § 3º, do CPC). Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo interposição de 

recurso e ouvida a parte contrária, à instância superior para os devidos 

fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003532-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE DA SILVA PEREIRA CAVASSANI (AUTOR(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. ROSIANE DA SILVA PEREIRA CAVASSANI, qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança” em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, alegando, em síntese, ser servidora pública municipal, ocupante 

do cargo de auxiliar de desenvolvimento social e econômico, desde 

30.8.2002 e que, de acordo com a Lei Complementar n. 4.014/2014, faz jus 

às diferenças salariais do seu enquadramento desde 6.4.2015 até maio de 

2016 e de abril e maio de 2015 e maio de 2016, conforme nível e classe em 

que deveria ter sido promovida. Relata que em 6 de abril de 2015 juntou os 

cursos necessários e requereu o seu enquadramento na classe D, o que 

só lhe foi conferido em 25.5.2016, por meio da Portaria n. 336, tendo sido 

elevada para a referida classe e nível 5, enfatizando que em maio de 

2015, através da Portaria n. 222, foi concedida progressão a todos os 

servidores da categoria, porém somente no nível e não na classe. Por 

essa razão, diz fazer jus ao recebimento das diferenças salariais do 

enquadramento nos períodos acima descritos, tendo em vista a demora na 

sua progressão. Pede, pois, a condenação do réu na obrigação de 

restituir as respectivas verbas salariais, acrescidas de juros e correção 

monetária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em 20% 

(vinte por cento) sobre a condenação. Com a inicial foram juntados 

diversos documentos. Em contestação, o réu não se opõe à cobrança, 

alegando unicamente que as verbas deverão ser atualizadas conforme a 

modulação dos efeitos estabelecidos nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em 

conjunto com o RE 870.947/SE, porém, ao final, pede a improcedência dos 

pedidos. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção e outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O pedido formulado na 

inicial está alicerçado na Lei Municipal n. 4.014/2014, mais especificamente 

em seus arts. 13 e seguintes, que estabelecem os critérios e requisitos à 

promoção nos níveis e nas classes, conforme se infere a seguir: “Art. 9. 

O Cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social é estruturado 

em linha horizontal de acesso, identificado letras maiúsculas, conforme 

Anexo IV, 30 (trinta) horas ou anexo IV, 40 (quarenta) horas da presente 

Lei: Art. 14. As classes são estruturadas segundo os graus de formação 

exigidos para o provimento do cargo de nível elementar, da seguinte 

forma: I – Classe A: Formação em nível ensino elementar; II – Classe B: 

cursos de capacitação com carga horária mínima de 160 (cento e 

sessenta) horas, podendo ser fracionada com arga horária mínima de 20 

(vinte) horas; III – Classe C: Formação em Nível Médio ou Curso de 

Educação Profissional de Nível Médio Técnico; IV – Classe D: Formação 

em Nível Superior. (...) Art. 16. Para efeito de enquadramento na presente 

lei dos atuais servidores pertencente à Carreira dos Profissionais de 

Desenvolvimento Econômico Social, a que se refere o art. 2º desta lei, 

observar-se-ão os seguintes critérios: I – Conforme Anexo II que trata da 
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denominação de cargos; II – Promoção horizontal, Classe, obedecerá à 

titulação exigida para o respectivo cargo; III – Progressão vertical, de um 

Nível para outro, a cada três anos, levar-se-á em conta o tempo de 

serviço público prestado à Administração direta, Autárquica e fundacional 

do Município de Várzea Grande, conforme os níveis constantes nas 

tabelas dos Anexos IV, V, VI desta lei. IV – Para enquadramento no nível, 

levar-se-á em conta o tempo de serviço público, contado a partir da data 

de ingresso do profissional no cargo efetivo. (...) Art. 20. O ingresso dos 

servidores efetivos na carreira bem como os efeitos financeiros da 

presente lei será integralizado em maio de 2015. (...) Art. 22. A avaliação 

de desempenho dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social 

será realizada segundo normas expedidas pela Secretaria Municipal de 

Administração, constituída por 6 (seis) membros sendo 3 (três) indicados 

pelo Secretário da Pasta, e três servidores efetivos de livre escolha dos 

servidores. § 1º. A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação 

exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) 

anos da Classe B para C e 03 (três) anos da Classe C para D. (...) § 3º. 

Para a primeira progressão, o prazo será contado a partir da data em que 

se deu o início do exercício profissional no cargo efetivo no serviço 

público, observado o interstício de 03 (três) anos. § 4º. Decorrido o prazo 

e não havendo processo de Avaliação de Desempenho, a progressão de 

nível dar-se-á automaticamente.” Como se vê, para a elevação nas 

classes da carreira de cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e 

Social, como é o caso da autora, faz-se necessário o cumprimento do 

interstício de 3 (três) anos entre uma classe e outra, além da 

comprovação de conclusão curso de formação em Nível Superior. Já para 

a progressão vertical (níveis), exige-se o cumprimento do interstício de 3 

(três) anos mais a realização de avaliação de desempenho. Quanto ao 

tempo de serviço, cumpre assinalar que, de acordo com os documentos 

carreados aos autos, a autora ingressou no serviço público em 30.8.2002, 

contando, na data do ajuizamento da ação, com mais de 15 anos de 

efetivo exercício e, em abril de 2015 (requerimento administrativo), com 

mais de 12 (doze) anos, cumprindo, assim, o requisito tempo para a 

promoção nas classes, restando verificar, se, de fato, ela possui 

formação compatível com a classe pretendida (D) De acordo com os 

documentos carreados aos autos, verifica-se não haver prova de que a 

autora realmente tenha concluído curso superior antes da publicação da 

Portaria n. 336/2016, que a elevou para a classe D, de modo que não há 

falar em pagamento de diferenças salariais anteriores à data do 

enquadramento. Isso significa dizer que a autora deixou de comprovar o 

alegado direito de elevação de classe (D) a partir de abril de 2015 (data do 

requerimento administrativo), como pretendido, devendo prevalecer o teor 

da Portaria n. 336/2016. Quanto ao nível, tendo a autora ingressado no 

serviço público em 30.8.2002, como mencionado acima, em 30.8.2005 ela 

alcançou 3 anos de serviço (II), em 30.8.2008 mais 3 anos (III), em 

30.8.2011 mais 3 anos (IV) e, por fim, em 30.8.2014 mais 3 anos (V), o 

que faz concluir que à época do seu enquadramento administrativo, em 

maio de 2015, ela já deveria ter sido elevada para o nível 5 desde 2014, 

fato que lhe acarretou prejuízo financeiro, segundo se infere das fichas 

financeiras carreadas aos autos, nas quais se cerifica que o salário base 

da servidora só foi reajustado conforme valor contido na tabela do anexo 

VI, da Lei n. 4.014/2014 em maio de 2016 (R$ 1.006,83 – nível 5 – classe 

A). Desta feita, nenhuma dúvida resta de que a autora faria jus às 

diferenças salariais do enquadramento no nível 5 – classe A, a partir de 

30.8.2014 a abril de 2016. Entretanto, tendo o pedido se resumido ao 

período a partir de abril de 2015, as diferenças deverão limitar-se a esse 

período. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado na “Ação de Cobrança” proposta por Rosiane da Silva Pereira 

Cavassani em face do Município de Várzea Grande, condenando este ao 

pagamento das diferenças salariais do enquadramento da servidora no 

nível 5 – classe A, a partir de abril de 6.4.2015 a abril de 2016, com seus 

reflexos, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, declarando, 

assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: 

até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E[1]. Tendo a autora decaído de parte mínima do pedido, com fulcro 

no art. 86, parágrafo único, do CPC, condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação 

do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC. Por outro lado, de 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o 

réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, 

neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Deixo 

de recorrer de ofício (art. 496, CPC). Havendo interposição de recurso e 

ouvida a parte contrária, à instância superior para os devidos fins. Após o 

trânsito em julgado, dê-se vista dos autos à parte autora para execução 

da sentença. P. R. I. Cumpra-se. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos 

Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 

22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção 

– rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 

905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001614-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDETE DE OLIVEIRA SILVA BENEVIDES (ADVOGADO(A))

E. T. P. D. A. (REQUERENTE)

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Vistos, ÉRICA THAISA PEREIRA DE ALMEIDA, representada por sua mãe 

Sirlene Feitosa Pereira, qualificadas nos autos, propôs “Ação 

Previdenciária para Concessão de Amparo Assistencial ao Deficiente - 

LOAS”, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

Autarquia Federal, objetivando a implantação do benefício previdenciário, 

por ser portadora de HIV e não dispor de condições de prover o próprio 

sustento, já que é menor e dependente de família é hipossuficiente. Por 

tais motivos, pleiteou a antecipação de tutela, a fim de que o benefício 

fosse implantado, com a condenação do réu ao pagamento dos valores 

em atraso desde a data do nascimento, acrescidos de juros e correção 

monetária. O pedido veio instruído com diversos documentos. A 

antecipação de tutela foi indeferida. Citado, o réu contestou o pleito 

alegando não terem sido preenchidos os requisitos necessários à 

concessão do benefício, suscitando a prescrição quinquenal, e pedindo, 

em caso de eventual condenação, a fixação da correção monetária e dos 

juros de acordo com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, isenção das custas, bem 

como honorários conforme Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça e 

art. 85, § 3º do Código de Processo Civil. Alegou, por fim, que este juízo 

deve se manifestar especificamente sobre as matérias constitucionais 

dispostas na peça de defesa, a fim de viabilizar eventual recurso extremo. 

Em impugnação à contestação, a autora refutou as alegações do réu, 

reiterando, assim, os termos da inicial, pedindo a total procedência do 

feito. A perícia médica foi realizada e o laudo inserido no Id. 4521473, 

assim como o estudo social (Id. 7267118). Instados a se manifestarem 

sobre os laudos, a autora reiterou os termos da inicial, enquanto o réu 

apenas registrou sua ciência. Instado a se manifestar, o Ministério Público 

pugnou pela improcedência do pleito. É a síntese do necessário. Decido. 

Inicialmente, antes de adentrar o mérito, sobre a prejudicial de mérito – 

prescrição quinquenal - cumpre esclarecer que não há se falar em 

prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede à 

propositura da ação, uma vez que o requerimento administrativo foi 

indeferido em 11.2.2016 e a ação foi proposta em 22.8.2016, não 

transcorrendo, assim, o prazo prescricional. Fica, portanto, afastada a 

prejudicial de mérito. Quanto ao mérito, cumpre assinalar que a autora 

pleiteia a implantação do benefício assistencial ao idoso/deficiente, sob a 

argumentação de ser economicamente miserável e enferma, não reunindo, 

assim, condições de prover o próprio sustento. De acordo com o art. 20, 

da Lei 8.742/93, “O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.” 

Consideram-se idosas as pessoas com idade superior a 65 anos e 

deficientes aqueles que possuem impedimentos de longo prazo de 

natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
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sociedade com as demais pessoas, conforme prevê o § 2º do referido 

artigo. O § 3º, por sua vez, considera como incapazes de promover o 

próprio sustento as pessoas cuja renda mensal per capita da família seja 

inferior a ¼ do salário-mínimo. Conclui-se, portanto, que para a concessão 

do benefício de amparo social é necessário o preenchimento dos 

seguintes requisitos: possuir renda per capita familiar inferior a ¼ o salário 

mínimo, em qualquer caso e, ainda, aos idosos, a idade de 65 anos e aos 

incapazes a comprovação da incapacidade alegada. No que tange à 

incapacidade da autora, especificamente por se tratar de pessoa que 

alega ser portadora de HIV, a Súmula 78, da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais estabelece que 

“Comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe 

ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e 

culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face 

da elevada estigmatização social da doença”. No caso em apreço, a 

autora é uma criança de apenas 4 anos de idade e depende da família 

para obter a própria subsistência. Além disso, a inicial veio acompanhada 

de diversos documentos comprovando ser a autora portadora do vírus 

HIV, o que foi confirmado pela perícia médica realizada durante a 

instrução, na qual consta informação de que o quadro clínico está estável 

e a paciente não apresenta limitação para as suas atividades diárias. (Id. 

4521473– pg. 2). Em que pese a perícia médica não ter considerado a 

paciente inapta para o labor, o estudo social realizado pela Assistente 

Social em sua residência constatou não apenas a condição de 

miserabilidade da família, mas também a dificuldade enfrentada pela família 

da autora, em razão de seu quadro clínico, que exige dedicação integral 

da mãe. (Id. 7267118, pg. 4). Segundo os relatos da Assistente Social, a 

única pessoa que possui renda na casa é o pai da autora, Sr. Anderson 

de Almeida, auferindo salário de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), 

não suprindo, assim, os gastos da família, tendo em vista as despesas 

com aluguel, alimentação, medicação, etc. Dessa informação se poderia 

concluir que a renda per capita da família supera ¼ do salário mínimo a 

ensejar a concessão do benefício. Todavia, considerando, para essa 

apuração, os gastos mensais das pessoas que integram o grupo familiar, 

além do fato de ser uma criança de apenas 4 anos enferma e, ainda, os 

cuidados especiais dos quais todos necessitam por conta da doença, 

indubitavelmente, essa renda fica muito aquém do necessário à sua 

subsistência. O Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo firmou o 

entendimento de que a renda familiar per capita não deve ser o único 

elemento considerado para atestar a miserabilidade do beneficiado, 

segundo se infere do julgado “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA C DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA 

CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DO BENEFICIÁRIO POR OUTROS MEIOS 

DE PROVA, QUANDO A RENDA PER CAPITA DO NÚCLEO FAMILIAR FOR 

SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. 

A CF/88 prevê em seu art. 203, caput e inciso V a garantia de um salário 

mínimo de benefício mensal, independente de contribuição à Seguridade 

Social, à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei. 2. Regulamentando o comando 

constitucional, a Lei 8.742/93, alterada pela Lei 9.720/98, dispõe que será 

devida a concessão de benefício assistencial aos idosos e às pessoas 

portadoras de deficiência que não possuam meios de prover à própria 

manutenção, ou cuja família possua renda mensal per capita inferior a 1/4 

(um quarto) do salário mínimo. 3. O egrégio Supremo Tribunal Federal, já 

declarou, por maioria de votos, a constitucionalidade dessa limitação legal 

relativa ao requisito econômico, no julgamento da ADI 1.232/DF (Rel. para o 

acórdão Min. NELSON JOBIM, DJU 1.6.2001). 4. Entretanto, diante do 

compromisso constitucional com a dignidade da pessoa humana, 

especialmente no que se refere à garantia das condições básicas de 

subsistência física, esse dispositivo deve ser interpretado de modo a 

amparar irrestritamente a o cidadão social e economicamente vulnerável. 

5. A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser 

considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui 

outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por 

sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a 

necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando 

comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. 6. Além 

disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado 

do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, 

motivo pelo qual essa delimitação do valor da renda familiar per capita não 

deve ser tida como único meio de prova da condição de miserabilidade do 

beneficiado. De fato, não se pode admitir a vinculação do Magistrado a 

determinado elemento probatório, sob pena de cercear o seu direito de 

julgar. 7. Recurso Especial provido.” (REsp 1112557/MG – Terceira Seção, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.10.2009, DJe 20.11.2009) 

Confere-se ainda: “A Terceira Seção, no julgamento do RESp n. 

1.112.557/MG, sob o rito dos repetitivos, consolidou a orientação segundo 

a qual o critério objetivo de renda per capita mensal inferior a 1/4 (um 

quarto) do salário mínimo - previsto no art. 20, § 3°, da Lei 8.742/1993 - 

não é o único parâmetro para aferir hipossuficiência, que poderá ser 

aferida por outros meios de prova.” (AgInt no AREsp 450.607/SP – 

Primeira Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 22.8.2017, DJe 4.10.2017) 

Esse entendimento acompanha o inciso V, do art. 203, da Constituição 

Federal ao estabelece que "A assistência social será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente da contribuição à seguridade social, e 

tem por objetivo: (...) a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei." Nota-se, pois, que o objetivo da Lei Maior é 

garantir assistência social aos impossibilitados de prover o próprio 

sustento ou de tê-lo provido por sua família, daí a necessidade de se 

analisar o caso concreto, sem se considerar a renda per capita familiar 

como única forma de comprovar que a pessoa não possui outros meios 

para prover a própria manutenção, como ocorre no presente caso, pois 

embora a renda da família supere esse limite, as despesas mensais da 

casa impedem a requerente de manter-se dignamente. Assim, analisando 

a incapacidade da autora no sentido amplo, pode-se dizer que esta 

encontra-se inapta para o labor e, desse modo, restando comprovada a 

condição de miserabilidade da família, faz ela jus ao acolhimento do 

pedido. Quanto ao prequestionamento, com a manifestação específica 

sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual interposição de 

recurso especial, pleiteado pela parte requerida, assinalo que tal exigência 

para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser 

cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Por fim, considerando o teor das provas 

produzidas, que torna evidente a presença dos requisitos previstos no art. 

300, do CPC, e levando-se em conta a condição da autora de pessoa 

humilde, enferma e hipossuficiente, assim como a natural demora na 

implantação do benefício, só possível, em regra, com o trânsito em julgado 

da decisão concessiva do benefício, tenho como pertinente o pedido de 

antecipação da tutela de urgência formulado nos autos, ante a 

constatação do perigo de dano. Assim, o deferimento da medida é 

providência que se impõe, agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 

DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para que a implantação do 

benefício ocorra dentro de 30 dias, independentemente do decurso do 

prazo recursal. Diante do exposto, com suporte no art. 20, da Lei n. 

8.742/93, c/c art. 203, V, da Constituição Federal, julgo procedente o 

pedido formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o 

requerido a conceder-lhe o benefício assistencial ao idoso/deficiente 

(LOAS), nos termos do art. 203, V da referida lei federal, no valor de 

1(um) salário mínimo mensal, a partir da data do requerimento 

administrativo, declarando, assim, extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Concedo o pedido de 

antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata 

intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena de 

imposição de multa, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial. As prestações em atraso devem 

ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de 

juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[1] 

De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, 

são isentos do pagamento das custas e despesas processuais, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, 

neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Por 

outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença (Súmula 111 do STJ). Recorro de ofício (Súmula 490 

STJ). Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as 
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seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Erica Thaísa Pereira 

de Almeida, portadora do CPF n. 076.305.991-96; 2. Filiação: Anderson de 

Almeida e Sirlene Feitosa Pereira; 3. Benefício Concedido: LOAS – 

Benefício Assistencial; 4. Data inicial do Benefício: 11.2.2016. Prazo para o 

cumprimento da sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, 

promover a execução da sentença, nos moldes estabelecidos no art. 534, 

do CPC. Havendo apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos 

Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. 

Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, 

(Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001614-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDETE DE OLIVEIRA SILVA BENEVIDES (ADVOGADO(A))

E. T. P. D. A. (REQUERENTE)

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Vistos, ÉRICA THAISA PEREIRA DE ALMEIDA, representada por sua mãe 

Sirlene Feitosa Pereira, qualificadas nos autos, propôs “Ação 

Previdenciária para Concessão de Amparo Assistencial ao Deficiente - 

LOAS”, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

Autarquia Federal, objetivando a implantação do benefício previdenciário, 

por ser portadora de HIV e não dispor de condições de prover o próprio 

sustento, já que é menor e dependente de família é hipossuficiente. Por 

tais motivos, pleiteou a antecipação de tutela, a fim de que o benefício 

fosse implantado, com a condenação do réu ao pagamento dos valores 

em atraso desde a data do nascimento, acrescidos de juros e correção 

monetária. O pedido veio instruído com diversos documentos. A 

antecipação de tutela foi indeferida. Citado, o réu contestou o pleito 

alegando não terem sido preenchidos os requisitos necessários à 

concessão do benefício, suscitando a prescrição quinquenal, e pedindo, 

em caso de eventual condenação, a fixação da correção monetária e dos 

juros de acordo com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, isenção das custas, bem 

como honorários conforme Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça e 

art. 85, § 3º do Código de Processo Civil. Alegou, por fim, que este juízo 

deve se manifestar especificamente sobre as matérias constitucionais 

dispostas na peça de defesa, a fim de viabilizar eventual recurso extremo. 

Em impugnação à contestação, a autora refutou as alegações do réu, 

reiterando, assim, os termos da inicial, pedindo a total procedência do 

feito. A perícia médica foi realizada e o laudo inserido no Id. 4521473, 

assim como o estudo social (Id. 7267118). Instados a se manifestarem 

sobre os laudos, a autora reiterou os termos da inicial, enquanto o réu 

apenas registrou sua ciência. Instado a se manifestar, o Ministério Público 

pugnou pela improcedência do pleito. É a síntese do necessário. Decido. 

Inicialmente, antes de adentrar o mérito, sobre a prejudicial de mérito – 

prescrição quinquenal - cumpre esclarecer que não há se falar em 

prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede à 

propositura da ação, uma vez que o requerimento administrativo foi 

indeferido em 11.2.2016 e a ação foi proposta em 22.8.2016, não 

transcorrendo, assim, o prazo prescricional. Fica, portanto, afastada a 

prejudicial de mérito. Quanto ao mérito, cumpre assinalar que a autora 

pleiteia a implantação do benefício assistencial ao idoso/deficiente, sob a 

argumentação de ser economicamente miserável e enferma, não reunindo, 

assim, condições de prover o próprio sustento. De acordo com o art. 20, 

da Lei 8.742/93, “O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.” 

Consideram-se idosas as pessoas com idade superior a 65 anos e 

deficientes aqueles que possuem impedimentos de longo prazo de 

natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade com as demais pessoas, conforme prevê o § 2º do referido 

artigo. O § 3º, por sua vez, considera como incapazes de promover o 

próprio sustento as pessoas cuja renda mensal per capita da família seja 

inferior a ¼ do salário-mínimo. Conclui-se, portanto, que para a concessão 

do benefício de amparo social é necessário o preenchimento dos 

seguintes requisitos: possuir renda per capita familiar inferior a ¼ o salário 

mínimo, em qualquer caso e, ainda, aos idosos, a idade de 65 anos e aos 

incapazes a comprovação da incapacidade alegada. No que tange à 

incapacidade da autora, especificamente por se tratar de pessoa que 

alega ser portadora de HIV, a Súmula 78, da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais estabelece que 

“Comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe 

ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e 

culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face 

da elevada estigmatização social da doença”. No caso em apreço, a 

autora é uma criança de apenas 4 anos de idade e depende da família 

para obter a própria subsistência. Além disso, a inicial veio acompanhada 

de diversos documentos comprovando ser a autora portadora do vírus 

HIV, o que foi confirmado pela perícia médica realizada durante a 

instrução, na qual consta informação de que o quadro clínico está estável 

e a paciente não apresenta limitação para as suas atividades diárias. (Id. 

4521473– pg. 2). Em que pese a perícia médica não ter considerado a 

paciente inapta para o labor, o estudo social realizado pela Assistente 

Social em sua residência constatou não apenas a condição de 

miserabilidade da família, mas também a dificuldade enfrentada pela família 

da autora, em razão de seu quadro clínico, que exige dedicação integral 

da mãe. (Id. 7267118, pg. 4). Segundo os relatos da Assistente Social, a 

única pessoa que possui renda na casa é o pai da autora, Sr. Anderson 

de Almeida, auferindo salário de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), 

não suprindo, assim, os gastos da família, tendo em vista as despesas 

com aluguel, alimentação, medicação, etc. Dessa informação se poderia 

concluir que a renda per capita da família supera ¼ do salário mínimo a 

ensejar a concessão do benefício. Todavia, considerando, para essa 

apuração, os gastos mensais das pessoas que integram o grupo familiar, 

além do fato de ser uma criança de apenas 4 anos enferma e, ainda, os 

cuidados especiais dos quais todos necessitam por conta da doença, 

indubitavelmente, essa renda fica muito aquém do necessário à sua 

subsistência. O Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo firmou o 

entendimento de que a renda familiar per capita não deve ser o único 

elemento considerado para atestar a miserabilidade do beneficiado, 

segundo se infere do julgado “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA C DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA 

CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DO BENEFICIÁRIO POR OUTROS MEIOS 

DE PROVA, QUANDO A RENDA PER CAPITA DO NÚCLEO FAMILIAR FOR 

SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. 

A CF/88 prevê em seu art. 203, caput e inciso V a garantia de um salário 

mínimo de benefício mensal, independente de contribuição à Seguridade 

Social, à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei. 2. Regulamentando o comando 

constitucional, a Lei 8.742/93, alterada pela Lei 9.720/98, dispõe que será 

devida a concessão de benefício assistencial aos idosos e às pessoas 

portadoras de deficiência que não possuam meios de prover à própria 

manutenção, ou cuja família possua renda mensal per capita inferior a 1/4 

(um quarto) do salário mínimo. 3. O egrégio Supremo Tribunal Federal, já 

declarou, por maioria de votos, a constitucionalidade dessa limitação legal 

relativa ao requisito econômico, no julgamento da ADI 1.232/DF (Rel. para o 

acórdão Min. NELSON JOBIM, DJU 1.6.2001). 4. Entretanto, diante do 

compromisso constitucional com a dignidade da pessoa humana, 

especialmente no que se refere à garantia das condições básicas de 

subsistência física, esse dispositivo deve ser interpretado de modo a 

amparar irrestritamente a o cidadão social e economicamente vulnerável. 

5. A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser 

considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui 

outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por 

sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a 

necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando 

comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. 6. Além 

disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado 

do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, 

motivo pelo qual essa delimitação do valor da renda familiar per capita não 

deve ser tida como único meio de prova da condição de miserabilidade do 
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beneficiado. De fato, não se pode admitir a vinculação do Magistrado a 

determinado elemento probatório, sob pena de cercear o seu direito de 

julgar. 7. Recurso Especial provido.” (REsp 1112557/MG – Terceira Seção, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.10.2009, DJe 20.11.2009) 

Confere-se ainda: “A Terceira Seção, no julgamento do RESp n. 

1.112.557/MG, sob o rito dos repetitivos, consolidou a orientação segundo 

a qual o critério objetivo de renda per capita mensal inferior a 1/4 (um 

quarto) do salário mínimo - previsto no art. 20, § 3°, da Lei 8.742/1993 - 

não é o único parâmetro para aferir hipossuficiência, que poderá ser 

aferida por outros meios de prova.” (AgInt no AREsp 450.607/SP – 

Primeira Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 22.8.2017, DJe 4.10.2017) 

Esse entendimento acompanha o inciso V, do art. 203, da Constituição 

Federal ao estabelece que "A assistência social será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente da contribuição à seguridade social, e 

tem por objetivo: (...) a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei." Nota-se, pois, que o objetivo da Lei Maior é 

garantir assistência social aos impossibilitados de prover o próprio 

sustento ou de tê-lo provido por sua família, daí a necessidade de se 

analisar o caso concreto, sem se considerar a renda per capita familiar 

como única forma de comprovar que a pessoa não possui outros meios 

para prover a própria manutenção, como ocorre no presente caso, pois 

embora a renda da família supere esse limite, as despesas mensais da 

casa impedem a requerente de manter-se dignamente. Assim, analisando 

a incapacidade da autora no sentido amplo, pode-se dizer que esta 

encontra-se inapta para o labor e, desse modo, restando comprovada a 

condição de miserabilidade da família, faz ela jus ao acolhimento do 

pedido. Quanto ao prequestionamento, com a manifestação específica 

sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual interposição de 

recurso especial, pleiteado pela parte requerida, assinalo que tal exigência 

para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser 

cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Por fim, considerando o teor das provas 

produzidas, que torna evidente a presença dos requisitos previstos no art. 

300, do CPC, e levando-se em conta a condição da autora de pessoa 

humilde, enferma e hipossuficiente, assim como a natural demora na 

implantação do benefício, só possível, em regra, com o trânsito em julgado 

da decisão concessiva do benefício, tenho como pertinente o pedido de 

antecipação da tutela de urgência formulado nos autos, ante a 

constatação do perigo de dano. Assim, o deferimento da medida é 

providência que se impõe, agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 

DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para que a implantação do 

benefício ocorra dentro de 30 dias, independentemente do decurso do 

prazo recursal. Diante do exposto, com suporte no art. 20, da Lei n. 

8.742/93, c/c art. 203, V, da Constituição Federal, julgo procedente o 

pedido formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o 

requerido a conceder-lhe o benefício assistencial ao idoso/deficiente 

(LOAS), nos termos do art. 203, V da referida lei federal, no valor de 

1(um) salário mínimo mensal, a partir da data do requerimento 

administrativo, declarando, assim, extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Concedo o pedido de 

antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata 

intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena de 

imposição de multa, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial. As prestações em atraso devem 

ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de 

juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[1] 

De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, 

são isentos do pagamento das custas e despesas processuais, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, 

neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Por 

outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença (Súmula 111 do STJ). Recorro de ofício (Súmula 490 

STJ). Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as 

seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Erica Thaísa Pereira 

de Almeida, portadora do CPF n. 076.305.991-96; 2. Filiação: Anderson de 

Almeida e Sirlene Feitosa Pereira; 3. Benefício Concedido: LOAS – 

Benefício Assistencial; 4. Data inicial do Benefício: 11.2.2016. Prazo para o 

cumprimento da sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, 

promover a execução da sentença, nos moldes estabelecidos no art. 534, 

do CPC. Havendo apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos 

Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. 

Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, 

(Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004632-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SADORA XAVIER FONSECA CHAVES (ADVOGADO(A))

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMO DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERIDO)

CAMILA ANDRETTY (ADVOGADO(A))

JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CAROLINA LUIZA RIBEIRO (REQUERIDO)

WALACE SANTOS GUIMARAES (REQUERIDO)

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DAOUD MOHD KHAMIS JABER ABDALLAH (REQUERIDO)

DANIELLE DIAS DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

PORTO SEGURO CONSTRUCOES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Visto. Devidamente notificados para os fins do art. 17, § 7º, da Lei de 

Improbidade Administrativa, os demandados, em sua maioria, preferiram 

antecipar a discussão de mérito da demanda, que requer exame minucioso 

das provas, nada trazendo aos autos que pudesse autorizar o não 

recebimento sumário da petição inicial. Foi o que se deu, por exemplo, com 

a ré Porto Seguro Com. De Informática, Papelaria e Terraplenagem Ltda, e 

os réus Selmo de Oliveira Souza e Danielle Dias dos Santos Souza, que 

apresentaram peça única de contestação e reconvenção, por meio da 

qual passam a argumentar sobre a licitude dos atos praticados, com 

amparo em inúmeros documentos de ordem técnica acerca de cálculos de 

medição e fiscalização das obras questionadas na demanda. O 

demandado Daoud Mohd Khamis Jaber Abdalla optou pelo caminho do 

recurso contra a decisão concessiva da liminar de indisponibilidade de 

bens, não obtendo êxito na tentativa de suspender os efeitos dessa 

decisão, enquanto a demandada Carolina Luíza Ribeiro, depois de obter a 

liberação da constrição judicial sobre seus bens, apresentou 

manifestação escrita, arguindo as questões preliminares de ilegitimidade 

passiva e de ausência de elementos caracterizadores da improbidade 

administrativa, as quais, por se confundirem com o próprio mérito – vez 

que dependem da confirmação de ocorrência ou não da prática pessoal 

de ato ímprobo, para serem acolhidas – só poderão ser enfrentadas em 

decisão final. À mesma conclusão se chega quando se examina a maioria 

das matérias suscitadas em preliminar pelo demandado Walace Santos 

Guimarães, notadamente a de ilegitimidade passiva, ocasião em que afirma 

não ter cometido ato de improbidade, a de ausência de justa causa e 

ausência de interesse de agir, por não existir nenhum ato de improbidade 

a justificar o ajuizamento da ação. Tais alegações constituem o próprio 

mérito, não retirando a carga de verossimilhança (probabilidade do direito) 

visualizada na decisão inaugural, marcada pelo reconhecimento de 

presença de fortes indícios de postura ímproba, traduzida na omissão 

quanto ao dever de fiscalização e controle dos gatos dos recursos 

federais destinados à construção das unidades de saúde. Tais indícios 

ganham especial relevo com os argumentos expendidos pela ré Carolina 

Luíza Ribeiro, que admitiu, expressamente, irregularidades na execução 

das obras, tendo sido estas iniciadas sem projetos complementares por 

pressão exercida pelo então Prefeito Municipal e o Secretário de Saúde do 

Município. Sobre a alegada inépcia da petição inicial por ausência de 

individualização das ações dos demandados, cabe anotar que, 

diferentemente do sustentado, colhe-se da peça primeira clara afirmação 

de que os réus Walace Guimarães (ex prefeito), Daoud Mohd Khamis 

Jaber Abdala (ex secretário de saúde) e Carolina Luíza Ribeiro (fiscal do 

contrato) estão sendo acionados por omissão no dever de prestar contas 

referentes aos pagamentos a maior das obras de construção das 
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unidades básicas de saúde, o abandono das obras, a não execução total 

do pactuado, as medições realizadas com contratos já vencidos, entre 

outras irregularidades, ao passo que os demais réus (empresa contratada 

e seus sócios) estão sendo acusados de enriquecimento ilícito decorrente 

da não realização das obras. Não há, pois, falar em falta de 

individualização dos atos e em inépcia da petição inicial. Também incapaz 

de obstar o recebimento da peça de abertura a alegação de violação à 

ampla defesa e ao contraditório pelo fato de a atual Administração ter 

contratado determinada empresa para averiguar eventuais inconsistências 

na execução do contrato. Ora, só se poderia falar em afronta a esses 

princípios constitucionais se não se desse a oportunidade, nestes autos, 

de pronunciamento dos demandados, que, no entanto, contam, como se 

observa, com a oportunidade de manifestação escrita antes mesmo do 

recebimento da petição inicial e com o momento específico para 

contestarem a ação, tudo em nome do devido processo legal e dos seus 

consectários: ampla defesa e contraditório. Por fim, impõe-se assinalar 

que o réu Walace Guimarães não trouxe aos autos prova da alegação de 

que houve constrição judicial sobre sua conta salário, o que leva ao 

indeferimento de sua pretensão de liberação da indisponibilidade que 

incidiu sobre valores. Diante do exposto, com fundamento no art. 17, §§ 8º 

e 9º, da Lei 8.429/92, recebo a petição inicial e determino sejam citados os 

requeridos para comparecerem à audiência prevista no art. 334 do NCPC, 

que designo para 6 de novembro (terça-feira) do corrente ano, às 

14h30min, com as advertências legais decorrentes do ato, 

observando-se, a partir de agora, o rito comum ordinário. Intime-se o 

Ministério Público para comparecer ao ato e acompanhar o andamento da 

ação, cabendo-lhe falar nos autos após a impugnação às contestações 

apresentadas, nos termos do art. 178, I e do art. 179, I, do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 410743 Nr: 17047-76.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GREGORIO DE CAMPOS, CRISTINA VAZ DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DO MUNICIPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 447038 Nr: 10442-80.2016.811.0002

 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: VALDIRA SILVA OLIVEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE, PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19.716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 264734 Nr: 4418-12.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160.365 RJ, TAIS GONÇALVES MELADO - OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cumpra-se o ordenado no Termo de Audiência.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 240911 Nr: 2226-43.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLYS APARECIDO TAVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Manifeste-se a parte autora acerca da petição de fls. 178/181, verifico ser 

incomum aos autos.

Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 324604 Nr: 21001-04.2013.811.0002

 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: GILMAIRA CRISTIANE CAMPOS OLIVEIRA MACIEL, 

IRACEMA MARIA DE ARRUDA BARROS, LENÍCIA JASPER DE CAMPOS, 

MARIZE MARQUES DE ARAUJO MENEZES, INÁCIA MARQUES DE 

FREITAS, JUCELENE MARIA DA SILVA AMORIM, MARLENE DE JESUS 

PADILHA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Almir Mazini Junior - 

OAB:21870/0, Camila Sirtol Parreira - OAB:22.957/0, MARCIA 

NIEDERLE - OAB:OAB/MT10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado(a) ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR, para restituir 

dos autos, no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista que se encontram 

com excesso de prazo para devolução, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 413829 Nr: 18837-95.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUISINO ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado(a) JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU 

CARDOSO, para restituir dos autos, no prazo de 3 (três) dias, tendo em 

vista que se encontram com excesso de prazo para devolução, sob pena 

de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 265201 Nr: 4802-72.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUCIANA CRISTINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado(a) ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL, 

para restituir dos autos, no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista que se 

encontram com excesso de prazo para devolução, sob pena de adoção 

das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 90721 Nr: 551-84.2006.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:MT/ 4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte autora a apresentar a 

planilha de cálculo, conforme determinado na sentença dos Embargos a 

Execução, juntado a estes autos conforme cópia às fl. 140/142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 345774 Nr: 12429-25.2014.811.0002

 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: ROGERIO CAMARGO NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA PATRÍCIA PALÁCIO 

RIBEIRO NERY - OAB:11195/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido 

formulado na presente ação e determino o pagamento do 13º salário 

proporcional ao ano de 2013 e férias acrescidas do terço constitucional 

do período aquisitivo de 2011/2012 e 2012/2013 inerente ao período 

laborado pelo Autor exercendo a função de Inspetor de Tributos I, já 

observado que a prescrição atinge os contratos celebrados antes dos 05 

(cinco) anos que precedem o ajuizamento da ação, ainda, deduzidos, por 

óbvio, os valores eventualmente pagos na esfera administrativa. Assim, 

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.A correção monetária incidirá a 

partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da 

citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença.Sobre a 

condenação retro mencionada, a atualização monetária, deverá ser 

corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a 

aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida, até a nova 

redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 

de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os índices de caderneta 

de poupança..Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e 

despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, 

inc. I), a ser apurado em liquidação. Determino a remessa da presente 

decisão a reexame necessário (Súmula 490, do STJ). Decorrido o prazo 

sem recurso voluntário, remetam-se os autos ao e. Tribunal do Estado de 

Mato Grosso para o reexame necessário da matéria.Transitada em julgado 

a decisão, aos requerentes para, no prazo de 10 dias, executar a 

sentença nos termos do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo 

Civil. Nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais.P. 

R. I.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 262071 Nr: 713-06.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:OAB/MT 7.870

 Intimar o advogado Welber Costa Baima (OAB/MT 7870), constituído pela 

acusada Maria do Carmo da Silva Costa, acerca da decisão de fls. 449, 

cujo tero é o seguinte: "Vistos. Considerando a petição de pp. 427/432, 

exclua-se o julgamento da pauta. Acolho o pedido da defesa de 

restabelecimento do prazo da fase do art. 422, do CPP. Contudo, 

considerando que a defesa arrola três testemunhas em comum com o MPE 

e mais quatro testemunhas (pp. 431/432), intime-se o defensor para 

adequar a quantidade de testemunhas de seu rol, conforme o art. 422, do 

CPP, sob pena de decote judicial das duas primeiras testemunhas 

arroladas em comum. Providencie-se a imediata intimação das partes, 

advogados e testemunhas, evitando-se onerosa locomoção até esta 

Comarca na data antes fixada. Oficie-se, com URGÊNCIA, solicitando o 

exame de corpo de delito da ré. Por fim, determino o julgamento para a 

próxima reunião periódica do Tribunal do Júri desta Comarca, obedecendo 

a pauta de julgamentos desta Presidência que atende ao disposto na 

preferência legal do art. 429, do CPP e metas de alinhamento do CNJ. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 230988 Nr: 11039-93.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981

 Intimar a advogada Leidineia Katia Bosi (OAB/MT 14.981), constituida pelo 

acusado Antônio Marcos Conceição de Matos, para apresentar suas 

alegações finais, conforme decisão de fls. 542, cujo teor é o seguinte: 

"Vistos em correição. Considerando que o representante do MPE 

apresentou os seus memoriais, encaminhe-se o feito à defesa, prazo de 

05 (cinco) dias, para apresentação de suas alegações finais por 

memoriais. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 400348 Nr: 11496-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSMAR LUIZ LARA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CUSTÓDIO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 9.508

 Intimar o advogado Paulo Custódio de Carvalho (OAB/MT 9.508), defensor 

de Jusmar Luiz Lara da Costa, acerca da decisão de fls. 320, cujo teor da 

parte decisória é o seguinte: " [...] Analisando com cuidado os autos, 

observo que o pleito de revogação da prisão preventiva do acusado 

Jusmar já foi analisado, conforme se vê da decisão de pp. 153/154 e 

217/218vº, além da decisão de pronúncia em que foi mantida a prisão do 

acusado com fundamento na garantia da ordem pública e para aplicação 

da lei penal. A reiteração do pedido não procede, pois novamente não há 

fato novo justificador do pleito, mantendo-se a prisão do acusado com 

fundamento na garantia da ordem pública, incorporando-se a esta decisão 

os fundamentos apontados nas decisões anteriores. Na sentença, às 

fls.254/259, o réu Jusmar foi pronunciado e a prisão preventiva foi 

mantida, conforme fundamentos já apontados nos decretos anteriores, 

especialmente o de pp. 153/154, renovada na pronúncia a necessidade de 

garantir a ordem pública, ao lado da necessidade de se garantir a 

aplicação da lei penal, já que não possui fortes vínculos com esta comarca 

e reitera em crime grave, conforme FA´s do feito, anunciando outro crime 

doloso contra a vida e quadrilha. Ademais, considerando que o acusado 

foi pronunciado (pp. 254/259), ressalto que nos termos da Súmula 21 do 

STJ não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo 

da prisão preventiva. Feitas essas considerações, resta claro que não 
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cessaram os motivos autorizadores da custódia cautelar (art. 316 do 

Código de Processo Penal), pelo que INDEFIRO o pleito de revogação de 

pp. 313/318. Cumpra-se integralmente a decisão de pp. 311/312, restando 

o processo saneado e aguardando inclusão na pauta de julgamentos do 

Tribunal do Júri. Int".

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 276326 Nr: 19761-48.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FERNANDO DA COSTA, JOSEMAR 

DA COSTA SANTOS, LUIS MARIO DA SILVA, MAURO JUNIOR MORAES, 

ALENCAR BEUGA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE ALVES - 

OAB:OAB/MT 7474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15.304/MT, MARILENE ALVES - OAB:OAB/MT 7474

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Defensor dos Réus: CAMILLO FARES ABINADER NETO

 Réus: ALENCAR BEUGA DE CASTRO, JOSEMAR DA COSTA SANTOS, 

LINDOMAR FERNANDO DA COSTA, LUÍZ MÁRIO DA SILVA, MAURO 

JÚNIOR MORAES.

 Aberta a audiência, constatada a presença dos Réus ALENCAR BEUGA 

DE CASTRO e LUIS MÁRIO DA SILVA acompanhados de seu Defensor, da 

testemunha RAFAEL JULIANO DOS SANTOS VIEIRA, da estagiária ouvinte 

IRENI BATISTA DA COSTA, bem como do Ministério Público, ausentes os 

outros. A audiência foi realizada com a anuência do Defensor dos Réus. 

Cientificadas as partes sobre a utilização de registro fonográfico digital 

para a tomada de prova oral, nos termos da Lei 11.419/2006 e Provimento 

n° 035/2007-Gab-CGJ, bem como artigo 405, §1° do CPP com redação 

dada pela Lei n° 11.719/2008, bem como foram advertidas acerca da 

vedação da divulgação não autorizada dos registros de áudio a pessoas 

estranhas ao processo. Ouvida a testemunha RAFAEL, cujas declarações 

foram gravadas em áudio/vídeo (DVD anexo). 1) O Ministério Público e a 

Defesa do Réu desistem da oitiva da testemunha MEL e insistem nas 

demais. A seguir, pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: I - 

HOMOLOGO a desistência ora manifestada pelo Ministério Público e 

Defesa do Réu. II – DESIGNO para continuação da audiência o dia 

18/09/2018 às 13h:30min. Intimem-se. Requisite-se. III – 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

 Réu: LUIS MÁRIO DA SILVA

Réu: ALENCAR BEUGA DE CASTRO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 222700 Nr: 2934-30.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA MARIA SPINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Romas Godinho - 

OAB:18206

 DESPACHO

 I – Com o objetivo de readequação da pauta, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17/09/2018, às 14:10 horas.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 417516 Nr: 20756-22.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTUIR JOSÉ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO COSTA 

MATTOSO - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT DE AMORIM 

- OAB:6610/MT

 DESPACHO

 I – Com o objetivo de readequação da pauta, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17/09/2018, às 15:30 horas.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 408735 Nr: 15972-02.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULYVAN SOARES SILVA, RODRIGO GOMES 

ANICETO MASCARENHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS LIBERATO - OAB:15205, CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688

 I – Em face da informação constante do termo de renúncia de fls. 175, 

intime-se o Réu para que constitua outro advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 II - Consigne-se no mandado que se não o fizer, passará a ser 

representado em juízo pela Defensoria Pública.

III – Os Réus apresentaram Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 

18/09/2018, às 16:30 horas, a audiência de instrução (CPP, art. 411).

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 449308 Nr: 11536-63.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THADEU BRUNO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Thadeu Bruno Ribeiro da Silva, Cpf: 02986245161, Rg: 

2839030-0 SSP MT Filiação: Terco Antonio da Silva e de Elizete Ribeiro 

Magalhães, data de nascimento: 11/01/1994, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Levino Albano, Quadra 97, Casa 12 

e 13, Bairro: Jardim Costa Verde, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O RÉU FOI DENUNCIADO NAS PENAS DO ARTIGO 157, 

"CAPUT", C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

Decisão/Despacho:O Réu apresentou Defesa Preliminar à fls.55.

Durante a instrução criminal foram ouvidos FRANCISCO WELKWE RUFINO 

DE MACEDO, JOSÉ CLAYTON TENUTES GONÇALVES, procedendo-se, em 

seguida ao interrogatório do Réu, sendo todas as declarações gravadas 

em áudio e vídeo (fls. 75/78).

 Em memoriais finais o Ministério Público pugnou pela condenação do Réu 

nos termos da denúncia.

Em suas alegações finais a Defesa requereu que, em caso de 

condenação, seja reconhecida a atenuante da confissão, aplicando-se a 

pena no mínimo legal.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O Réu foi denunciado pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, c/c 

art.14, II, ambos do CP, in literis.

 “Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante 

grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer 

meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

Pena - reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.”
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“Art. 14 - Diz-se o crime:

 (...)

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por 

circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com 

a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois 

terços.”

O crime de roubo (CP, art. 157) se encontra inserido no capítulo dos 

crimes contra o patrimônio, em razão da intenção do agente que é a 

subtração patrimonial. Entretanto, diante da exigência de emprego de 

violência ou grave ameaça contra a pessoa, conclui-se que o legislador, 

ao descrever este tipo penal, teve por intuito proteger não apenas o 

patrimônio, mas também a integridade física e psicológica do indivíduo.

A violência, nesse caso, pode ser "própria: com o emprego de força 

física, consistente em lesão corporal ou vias de fato; imprópria: com 

emprego do 'qualquer outro meio' descrito na norma incriminadora, 

abstraída a grave ameaça; imediata: contra o titular do direito de 

propriedade ou posse; mediata: contra um terceiro; física: emprego da vis 

absoluta (força física) e moral com o emprego da vis compulsiva (grave 

ameaça) ".

 Tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade, livre e 

consciente, de subtrair coisa que sabidamente não lhe pertence.

Faz-se necessário recordar que a consumação do roubo se exaure com o 

simples apossamento da coisa subtraída mediante violência ou grave 

ameaça, sendo irrelevante que o agente tenha ou não a posse mansa e 

pacífica da res, mas apenas que a vítima tenha sido privada de seu 

controle e disposição, invertendo a disponibilidade sobre a coisa, ainda 

que por breve lapso temporal.

 A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada como se 

vê do B.O. de fls. 16 e Termo de Avaliação de fls.23. Resta perquirir sobre 

a autoria.

Declarou a vítima MARILZA PINHEIRO GONÇALVES, quando de sua oitiva 

pela Autoridade Policial (fls. 12):

“...Declarou a vítima ainda na fase policial: Que na manhã de hoje, por volta 

das 8:30hs, no momento em que saía de sua casa, já na rua, foi abordada 

pelo conduzido GABRIEL BUENO RIBEIRO DA SILVA, o qual anunciou o 

assalto com a mão por baixo da roupa e dizendo que iria atirar na 

declarante se não desse para ele seu aparelho celular, mas puxando sua 

bolsa; Que a Declarante pediu apenas para deixar tirar o chip do aparelho, 

mas GABRIEL tentou empurrar a Declarante para tomar o aparelho de sua 

mão, ao que a Declarante resistiu e não entregou nem a bolsa, nem o 

aparelho e gritando para a vizinhança, o que o assustou, que correu do 

local sem levar nada; Que a Declarante chamou a polícia enquanto alguns 

vizinhos perseguiam o suspeito...”

 É oportuno frisar que a jurisprudência é pacífica em conferir à palavra da 

vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração, 

permitindo-se que nela se embase o édito condenatório quando 

corroborada pelas demais evidências trazidas aos autos.

 “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. 

IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. PALAVRA DA 

VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO CRIME EM SUA FORMA TENTADA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1- Restando comprovado que a subtração foi operada 

com grave ameaça, não há como desclassificar o delito de roubo para 

furto. 2- Tratando-se de crime de roubo, rotineiramente praticado na 

clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a negativa do agente, 

ainda mais quando esta se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos 

fatos e em harmonia com os demais elementos de prova. 3- A 

consumação do roubo exaure-se com o simples apossamento da coisa 

subtraída, mediante violência ou grave ameaça, sendo a vítima privada do 

controle e disposição da res, ainda que por breve lapso temporal. 4- 

Recurso não provido.” (TJ-MG - APR: 10702120258620001 MG, Relator: 

Des. Antônio Armando dos Anjos, Data de Julgamento: 14/10/2014, 

Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA)

O Réu, assim como na fase policial, quando interrogado em Juízo, 

confessou a prática do crime assim narrando os fatos:

“...Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; Que viu a moça 

saindo da casa dela e “deu a louca na cabeça”; Que estava precisando de 

dinheiro e resolver fazer isso; Que não estava armado, somente colocou a 

mão debaixo da roupa para simular que estava; Que mandou que ela lhe 

entregasse o telefone; Que ela ficou nervosa e começou a gritar e saiu 

correndo na rua; Que ele foi embora também correndo, porém foi preso em 

seguida, próximo ao Açaí...”

Assim, está incontestavelmente comprovado que o Réu, mediante grave 

ameaça, tentou subtrair coisa que sabia pertencer a outrem, somente não 

consumando o delito por circunstância adversa à sua vontade. Assim, 

devidamente configurada a prática do delito tipificado no art. 157, caput, 

c/c art. 14, II, ambos do CP.

Resta patenteada, pois, a autoria, bem como o aspecto subjetivo da 

materialidade do delito, quer quanto ao dolo, consistente na vontade de, 

mediante violência e grave ameaça, subtrair coisas que sabidamente 

pertenciam a outrem, quer no que diz respeito à elementar do tipo para si 

ou para outrem, que indica a finalidade do assenhoramento definitivo.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR nas penas 

do art. 157, caput, c/c art.14, II, ambos do CP, GABRIEL BUENO RIBEIRO 

DA SILVA, brasileiro, filho de Taís Suelen Ribeiro da Silva e Elton Bueno da 

Silva, nascido aos 11/01/1994, natural de Cuiabá/MT.

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já é 

primário e tem bons antecedentes.

Sobre a conduta social a nada há nos autos que possa influenciar na 

aplicação da pena.

No que tange a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não 

apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no 

próprio tipo penal.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

 No que se refere às consequências do crime situam-se dentro 

normalidade para este tipo de conduta.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

04 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Tendo o crime sido cometido em sua forma tentada, em atenção ao 

disposto no art. 14, parágrafo único do CP, diminuo a pena em 2/3, 

restando 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão e, não se fazendo 

presente nenhuma outra causa modificadora, torno-a definitiva, devendo 

esta ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

 Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais em razão 

de ser defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 

hipossuficiência.

Proceda-se a destruição da faca apreendida à fls. 12.

Restituam-se os demais bens apreendidos à fls. 12. Decorrido o prazo 

legal e não havendo manifestação de interesse em sua devolução, fica, 

desde já, autorizada a sua destruição. Certifique-se

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF, expeça-se a carta de guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 28 de fevereiro de 2018.

 MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 481428 Nr: 2767-32.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEILTON FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/MT

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu 

BENEILTON FERREIRA DOS SANTOS, ...., nas penas do art. 33, § 4º, c/c 

art. 40, inc. III, ambos da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 65, III, “d”, do Código 

Penal.Passo a dosar a pena.Das circunstâncias judiciais do art. 59, do 

Código Penal, são favoráveis ao réu: a culpabilidade; os antecedentes 

criminais; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias 

e as consequências, o comportamento, a natureza e a quantidade de 
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droga, já que não há nos autos nada que revele o contrário.Por 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 aplico a pena base em seu mínimo, 

ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias 

multa.Reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém a pena 

está em seu mínimo legal.Não há agravantes.Nos termos do art. 33, § 4° da 

Lei 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, encontrando a pena final e definitiva 

de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias 

multa.Em razão da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, 

elevo a pena em 1/6 (um sexto), passando-a para 1 (um) ano, 11 (onze) 

meses, 10 (dez) de reclusão, e 210 (duzentos e dez) dias 

multa.Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou 

aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.Fixo o regime aberto 

para o início do cumprimento da pena....Nos termos do art. 44, § 2º do 

Código Penal, sem prejuízo da multa, substituo a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas e fiscalizadas 

em sede de execução.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais.Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol 

dos culpados.Ainda, após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de 

praxe, aos órgãos de informação, Secretarias de Segurança, TRE, 

etc…..Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 527917 Nr: 3083-11.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZES MARQUES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FAVARO - OAB:10200/B

 Intimação do advogado devidamente habillitado 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, devendo, neste caso, declinar o nome completo do 

causídico, ou se necessita ser representado por Defensor Público, a quem 

os autos deverão ser remetidos em caso positivo.O Meirinho deverá, 

ainda, cientificar o denunciado de que, caso não apresente a resposta à 

acusação no prazo legal por advogado constituído, o feito será remetido à 

Defensoria Pública para tal finalidade.Com a apresentação da defesa do 

acusado, voltem-me conclusos para deliberação.Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 499890 Nr: 13691-05.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYNARA TOLEDO DE OLIVEIRA, RUI 

JEVERSON DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS JAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617, HARIADINY H. DE A. LOBATO - 

OAB:OABMT 22992

 Intimação dos advogados devidamente qualificado nos autos para 

Audiência de Instrução e Julgamento no dia 18 de Outubro de 2018 às 

15h30min no Fórum desta comarca.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 539878 Nr: 9853-20.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO LUCAS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO FERREIRA CAMPOS - 

OAB:19258/MT

 DR. TIAGO FERREIRA CAMPOS - OAB/MT 19258, da audiência de 

Proposta de Suspensão Condicional do processo, designada para o dia 

27/08/2018, às 14:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 499672 Nr: 13566-37.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER RIBEIRO SIMOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO GONÇALVES MENDES 

NETO - OAB:12142

 DR. MARIO GONÇALVES MENDES NETO - OAB/MT 12.142, da audiência 

de Justificação, designada para o dia 20/08/2018, às 14:30 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 546059 Nr: 12966-79.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA T. DE 

ALMEIDA - OAB:12.025

 DR. YANN DIEGGO SOUZA T. DE ALMEIDA - OAB/MT12025, da audiência 

de Instrução e Julgamento designada para o dia 10/09/2018, às 14:00 

horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 536215 Nr: 7943-55.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAIA DE SOUZA ARAUJO 

MENEZES - OAB:20237/MT

 DR. GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - OAB/MT 20237, da audiência 

de Instrução e Julgamento designada para o dia 27/08/2018, às 14:30 

horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415783 Nr: 19767-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGILIO PAES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VIRGILIO PAES DE CAMPOS, Cpf: 

24128325104, Rg: 314.205, Filiação: Silvia de Campos Almeida, data de 

nascimento: 26/07/1960, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, corretor de 

vendas, Telefone 3686-1539. 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, VIRGILIO PAES DE CAMPOS praticou 

crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003 em concurso material com 

as penas do artigo 4 da Lei 1521/51, na forma do artigo 71 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.
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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, Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA a 

expedição de carta precatória, caso necessário.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 os fins do art. 396-A, do Código de Processo 

Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 110), 

porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter 

as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro 

Judicial.Oferecida a resposta à acusação, façam os autos 

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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 16 de agosto de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 523883 Nr: 622-66.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARSIS ALLBERT CABRAL DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TARSIS ALLBERT CABRAL DE BARROS, 

Cpf: 01894006178, Rg: 18531504, Filiação: Candida Maria Cabral de 

Barros e Carlos Augusto Paes de Barros, data de nascimento: 27/05/1989, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, divorciado(a), empresario, Telefone 

99615-1988. 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, TARSIS ALLBERT CABRAL DE BARROS 

praticou crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003, 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, Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA a 

expedição de carta precatória, caso necessário.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 os fins do art. 396-A, do Código de Processo 

Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 37), 

porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter 

as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro 

Judicial.Oferecida a resposta à acusação do réu, façam os autos 

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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 16 de agosto de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 536750 Nr: 8220-71.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDINEI ROBERTO DOS SANTOS, Cpf: 

00948319127, Rg: 161680-0, Filiação: Carlos Antonio dos Santos e Nirdes 

Maria de Almeida Santos, data de nascimento: 18/04/1985, brasileiro(a), 

natural de N.sra.livramento-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 3684 

6517. 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, CLAUDINEI ROBERTO DOS SANTOS 

praticou crime previsto no artigo 157, caput c/c art. 61, inciso II, alínea "h", 

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 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. 61) porque não restou comprovada a 

impossibilidade de o 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, 16 de agosto de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 321530 Nr: 17937-83.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES FERRAZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383

 DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA IMPROCEDENTE e, com 

esteio no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, 

ABSOLVO o acusado MOISES FERRAZ DA COSTA. Após o trânsito em 

julgado, PROCEDAM-SE as anotações de praxe, baixas necessárias e 

ARQUIVEM-SE os autos.INTIMEM-SE, pessoalmente, acusado, Ministério 

Público e, via DJE, a Defesa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 506583 Nr: 17209-03.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS VINICIO DA SILVA, ADMILSON DA 

SILVA, MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA SILVA - 

OAB:DEFENSOR, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DR. LAURO GONÇALO DA COSTA 

OAB/MT SOB N° 15.304 E DRA. FERNANDA MENDES PEREIRA OAB/MT 

SOB N° 4455 PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR OS MEMORIAIS 

FINAIS NOS AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 534929 Nr: 7198-75.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980/MT

 No tocante ao pedido de concessão da tutela de urgência pleiteada pelo 

autor Rafael Vicentio Junior – Código 534929, já houve o deferimento da 

guarda provisória unilateral do menor M . F. V. em favor da genitora, 

ressalvando o autor, ora genitor o direito de visitas a cada 15 (quinze) 

dias alternados, iniciando-se, em 10 de agosto de 2018. Em consectário, o 

requerido deverá no prazo de 48 (quarenta e oito) horas nome de um 

parente próximo, a fim de cumprir as medidas protetivas deferidas nos 

autos 523042 - a fim de que possa retirar o menor do lar maternal, a partir 

das às 09h00min no sábado e devolvê-lo às 17h00min do domingo, no lar 

maternal, cabendo, única e exclusivamente, à sua pessoa a 

responsabilidade pelo retirada e devolução dos menores no lar maternal. 

Na oportunidade houve o deferimento dos alimentos provisórios bem como 

a realçizxação do estudo psicossocial com as partes, conforme decisão 

proferida nos autos Código 543535, em apenso. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Várzea Grande, 06 de agosto de 

2018.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 485652 Nr: 5436-58.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEANGELYS COSME SANTANA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21888/0, RANIELLY GONÇALINA LEITE - OAB:14433

 INTIMAÇÃO para o advogado JESSIKA ORACIO SILVA, OAB/MT 21.888 e 

RANIELLY GONÇALINA LEITE, OAB/MT 14.433, apresentar alegações 

finais com relação ao acusado DEANGELYS COSME SANTANA DE 

PAULA, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 497675 Nr: 12530-57.2017.811.0002

 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: ADSDN, SMPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6066, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - OAB:10604/MT, JOSE 

WILZEM MACOTA - OAB:7481-B, VIVIAN DE OLIVEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 18447-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao despacho de fls. 

38/39 designo audiência de conciliação para o dia 24 de outubro de 2018 

às 14 horas e 30 minutos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 497675 Nr: 12530-57.2017.811.0002

 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: ADSDN, SMPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6066, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - OAB:10604/MT, JOSE 

WILZEM MACOTA - OAB:7481-B, VIVIAN DE OLIVEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 18447-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para, por meio do divórcio, 

desconstituir o casamento havido entre as partes ADELAIDE DOS 

SANTOS DAS NEVES e SAMUEL MOISES PEREIRA DOS SANTOS, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, referente apenas 

ao pedido de divórcio e a partilha de bens. Expeça-se o mandado de 

averbação ao Serviço Notarial e Registral do Distrito de Capão Grande da 

Comarca de Várzea Grande/MT, acerca do divórcio decretado, devendo 

constar que as partes são beneficiarias da justiça gratuita. Nos termos do 

art. 356, §2º, do CPC, certifique-se o trânsito em julgado da sentença 

parcialmente de mérito proferida, relativo ao divórcio. No tocante aos 

alimentos, guarda e regulamentação de visitas, defiro a cota ministerial de 

fls. 37 e determino a Sra. Gestora Judiciária que providencie a designação 

da audiência conciliatória, conforme a pauta da conciliadora deste Juízo, a 

fim de que as partes esclareçam estes tópicos. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Várzea Grande, 03 de julho de 

2018.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz 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.: 211779 Nr: 1438-09.2018.811.0112

 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): JUNIOR JOSÉ DE AMORIM, ANA CAROLINA 

CRISOSTOMO, RAFAEL LEMES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:20920/O, YASMIN DE PINHO NOVO - OAB:21335/O

 Intimar Dr. Jônatas Peixoto Lopes OAB/MT 20.920/O e/ou DRa. Yasmin de 

Pinho Novo OAB/MT 21.335/O, para manifestar acerca da decisão de fl. 

39.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007260-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA GABRIELY DA SILVA MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 7 2 6 0 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KARINA 

GABRIELY DA SILVA MORAES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo 

“NÃO EXISTE O NÚMERO”, carecendo do comprovante de seu 

recebimento, uma vez que para o desenvolvimento válido e regular da 

ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o credor demonstre a 

constituição em mora do devedor. 4. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO BANCO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. 

CARACTERIZAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRATICADA 

PELA SERVENTIA INFRUTÍFERA, PORQUANTO O DEVEDOR "MUDOU-SE". 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EDITALÍCIA OU PROTESTO DO TÍTULO. MORA 

NÃO CARACTERIZADA. PRAZO PARA EMENDAR A EXORDIAL 

DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. Para o 

desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, faz-se 

necessário que o credor demonstre a constituição em mora do devedor. 

Para comprovar tal ato, no insucesso da diligência da serventia 

extrajudicial no endereço fornecido no contrato pelo devedor, deve ser 

realizado o protesto do título ou a intimação editalícia, sob pena de 

acarretar a extinção da demanda. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SC - AC: 

20130431793 SC 2013.043179-3 (Acórdão), Relator: Guilherme Nunes 

Born, Data de Julgamento: 21/08/2013, Quinta Câmara de Direito Comercial 

Julgado)” 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, na 

forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001854-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADY RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003843-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ADRIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. NADA MAIS. ANA PAULA GARCIA DE 

MOURA/ Gestor(a) Judiciário(a) /ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000282-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAB PERES OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão de citação negativa . ADVERTÊNCIAS: Sob pena 

de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. 

Nada mais

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 265811 Nr: 5493-86.2011.811.0002

 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): ETEVALDO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, WILLIAN YAMAMURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOATAN ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:13250

 Vistos.

1. Trata-se de cumprimento de sentença processado nos próprios autos 

da ação de busca e apreensão, proposta pelo BANCO VOLKSWAGEM 

S/A em face de ETEVALDO RODRIGUES DA SILVA.

2. Compulsando os autos, verifico que o requerido fora devidamente 

citado, conforme certidão de fls. 79, tendo, inclusive, juntado instrumento 

de mandato (procuração), sem contudo, apresentar defesa no prazo legal.

3. Nesse sentido, não há que se falar em citação do requerido, eis que os 

autos se encontram em fase de cumprimento de sentença.

4. Assim, passo a análise do pedido formulado às fls. 143/144, na 

modalidade de PENHORA.

5. Ante o exposto e, 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.

6. 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.

7. 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 seu interesse no prosseguimento 

do feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC.

8. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 214393 Nr: 9734-11.2008.811.0002

 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: ADÃO RONILDO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 
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LOPES - OAB:MT 11.877A

 Vistos.

.

1. Considerando a inércia do autor no tocante aos cálculos apresentados 

pela instituição financeira (fls. 161/170), HOMOLOGO-OS para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos.

2. Aguardem-se o prazo de 05 (cinco) dias, e, não havendo manifestação 

das partes, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 385578 Nr: 2377-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO DE QUEIROZ CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido formulado pelo exequente, requerendo a penhora 

online, via Bacenjud, nas contas bancárias em nome do executado.

2. Todavia, a parte vencida ainda não foi intimada a efetuar o pagamento, 

nos termos da decisão de fls. 16, considerando que fora citada, por edital, 

na fase de conhecimento.

3. Desta forma, deixo de acolher o pedido de fls. 17, 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. 16.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 249109 Nr: 8670-92.2010.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO DE QUEIROZ CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido formulado pelo exequente, requerendo o 

cumprimento de sentença.

2. Com efeito, no cumprimento de sentença, a aplicação da multa prevista 

no art. 523, § 1º, CPC, depende do trânsito em julgado da sentença 

condenatória e da intimação da parte, para cumprimento da obrigação.

3. Todavia, observa-se que a parte vencida ainda não foi intimada a 

efetuar o pagamento.

4. Assim, considerando o que dispõe o art. 513, § 2º do CPC, determino a 

intimação da parte devedora, por edital (inciso IV, do art. 513, § 2º), para 

cumprimento da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de o valor 

ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

5. 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.

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 292027 Nr: 11807-14.2012.811.0002

 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: MARCIA MARIA RODRIGUES RINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos.

.

1. Considerando a inércia da parte interessada, remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas necessárias.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 273103 Nr: 15648-51.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. G. INDÚSTRIA E COMÉRCIO BEBIDAS LTDA, 

FRANCISCO MARQUES GODINHO, PEDRO RODRIGUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - OAB:, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARIN REGINA MARTINS 

AGUIAR - OAB:

 Vistos.

.

1. Manifeste-se o autor, 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, demonstrar seu interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 331769 Nr: 508-69.2014.811.0002

 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: GILBERTO FERREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANER SANDRO CESAR FRANÇA 

- OAB:OAB/MT 8.265 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO 

- OAB:5.308/A

 Vistos.

1. Cuida-se de ação Revisional de Contrato proposta por GILBERTO 

FERREIRA JUNIOR, em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Instada a se manifestar, a parte requerida concorda com a desistência 

com a condenação do autor ao pagamento dos honorários de 

sucumbência.

 3. 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.

4. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

5. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, contudo, fica 

suspensa a sua exigibilidade vez que beneficiário da justiça gratuita.

 6. Expeça-se o alvará para transferência dos valores depositados nos 

autos para a conta informada em fls. 76-v.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P. I. C.

9. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 402608 Nr: 12740-79.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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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): JOSENIL RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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 da parte requerida.

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.: 307388 Nr: 3278-69.2013.811.0002

 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: MARCELO FEUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S. A. CRED. FINAN.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:OAB/MT16.807-A

 Vistos.

1. Cuida-se de ação Revisional de Contrato proposta por MARCELO 

FEUSER, em desfavor de BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Instada a se manifestar, a parte requerida deixou de se manifestar nos 

autos..

 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. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, contudo, fica 

suspensa a sua exigibilidade vez que beneficiário da justiça gratuita.

 7. Expeça-se o alvará para transferência dos valores depositados nos 

autos para a conta informada em fls. 93.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318842 Nr: 15232-15.2013.811.0002

 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: AQUINO LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10661/O

 Vistos.

.

1. Considerando a inércia do autor, remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas necessárias.

 2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 343775 Nr: 11371-84.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS FASAUTO LTDA EPP, ADILSON 

JOSÉ JAMARINO, AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que o pedido formulado às fls. 79, bem 

como às fls. 84, resta parcialmente pendente de análise.

2. Desta forma, antes de deliberar acerca do pleito de fls. 89, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280214 Nr: 24104-87.2011.811.0002

 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: ATIVOS S. A . SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINACEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME, SEBASTIÃO ROGÉRIO ALVIM, MARINEY RONDON MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB-MT 16.691-A, WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:OAB/52.753

 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.: 395079 Nr: 8469-27.2015.811.0002

 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 SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 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:

 11. 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, 
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consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre os bens objeto da medida de busca e apreensão, a 

saber:a) 02 (dois) compactadores de solo marca Volvo SD105F, ano 2011 

números de série VCE0S105P00706090 e VCE0S105K00706138 (contrato 

nº 340001411) e; b) 01 (hum) compactador de solo marca Volvo 

SD105DX, número de série VCE0S105P00704145 (contrato nº 

340001437).12. Condeno a requerida 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 art. 85, § 2º do CPC.13. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias.14. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 334640 Nr: 3166-66.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A-MT - FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO NAZARIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13877/MT, MARCELA REGINA A. FREITAS - OAB:9.454/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290691 Nr: 10310-62.2012.811.0002

 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: CHARLES DILL ME, CHARLES DILL, CRISTIANE TEIKO 

MAKYAMA DILL, ROMEU ALOISIO DILL, VANIR MIRANDA DILL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA DE 

MORAES - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos.

.

1. Considerando a inércia do autor no tocante aos cálculos apresentados 

pela instituição financeira (fls. 176/204), HOMOLOGO-OS para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos.

2. Aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação das partes, 

e, uma vez silentes, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 236679 Nr: 16560-19.2009.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIA MARCIA ROCHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410/MT

 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.: 4925 Nr: 285-49.1996.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE JURGENSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT, 

RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido formulado pelo exequente às fls. 445, requerendo a 

penhora dos veículos indicados na consulta realizada por meio do sistema 

Renajud (fls. 444).

2. Em análise ao extrato, observo que os veículos indicados possuem 

restrição.

3. Para apreciação do pedido do exequente, necessário se faz, 

primeiramente, saber quem é o credor fiduciário do veículo, a fim de se 

obter informações sobre eventual crédito do executado junto àquela 

instituição, já que, somente com a quitação dos contratos dos veículos é 

que será possível aferir tal situação.

4. Assim, considerando a inexistência de informações sobre o credor 

fiduciário, deixo de acolher, por ora, o postulado retro.

5. Manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário para o deslinde da ação.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 234510 Nr: 14467-83.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS, MICROEMP. E MICROEMP. CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL LUBRIFICANTES LTDA, JORGE 

ROBERTO NUNES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BISNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16208, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10.018/MT

 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.: 368960 Nr: 18688-36.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ANTONIO GUIMARÃES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, PAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178 - A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246/MT
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 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.: 386787 Nr: 3183-68.2015.811.0002

 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: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CIEKALSKI E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declarando rescindido o contrato 

e consolidando a posse e propriedade do bem ao autor, cuja apreensão 

liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda extrajudicial do bem e 

expedição de novo certificado do registro do veículo no nome do credor 

ou de terceiro indicado, na forma estabelecida nos arts. 2º e 3º, § 1º, do 

Decreto-Lei n. 911/69.10. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre 

o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).11. Ciência ao Defensor Público 

Estadual.12. Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas e 

cautelas necessárias.13. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 112805 Nr: 8420-64.2007.811.0002

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Antes de apreciar o pedido de fls. 169/170 e, tendo em vista o 

requerimento de fls. 149/152, determino a intimação da parte devedora, 

por edital (inciso IV, do art. 513, § 2º do CPC), para cumprimento voluntário 

da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290896 Nr: 10546-14.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DE A. ALVES - M E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO KAZUIOSHI KAWASAKI 

- OAB:17.555A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 a requerida 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 art. 85, § 2º do CPC.11. Decorrido o prazo 

recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias.12. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309553 Nr: 5561-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY P. VIEIRA - ME, WANDERLEY 

PINHEIRO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455

 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.

2. 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.

3. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

4. 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.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 207196 Nr: 3058-47.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES & FERRAZ LTDA., TARSO FERRAZ 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 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. 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.

 3. Desta feita, indique o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora. 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.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 206341 Nr: 2264-26.2008.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANETE E ARANTES CANETE LTDA. - ME, 

ERNESTO NUNES CANETE, MARIA SILVANI ARANTES CANETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6647-B

 Vistos.

1. Tendo em vista que os executados até o presente momento não 

quitaram 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, 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 existência de valores nos ativos financeiros dos 

devedores, conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intimem-se os 

executados, por seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, 

mediante intimação postal, para que, querendo, manifestem-se no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

4. Caso venham arguir a matéria descrita no inciso I, acima referenciado, 

intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo de 05 (cinco) 

dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

5. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.

 6. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação dos 

executados, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

independentemente de lavratura de termo, com a imediata transferência do 

montante indisponível para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, 

§5º).

7. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

8. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 331212 Nr: 27509-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREITEIRA CIDEFRAN DE LADRILHAGEM 

LIMITADA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA MOURA DA ROSA 

LYVIO - OAB:, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - OAB:, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de 

que promova a citação dos executados, informando o endereço para a 

realização do ato, e, em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o 

exequente a manifestar 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. Uma vez informado o endereço, expeça-se o necessário para a citação 

dos executados.

7. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 344457 Nr: 11462-77.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA ASSIS ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

PANAMERICANO S/A, em desfavor de TEREZINHA ASSIS ESPIRITO 

SANTO, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito.

3. Em razão de sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal ao 

autor pelo correio para que o mesmo desse prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não se manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação.

5. 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.

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.: 302531 Nr: 23379-64.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA GRAFICA RONQUIM LTDA, JOÃO 

RONQUIM, RONIVALDO LEONARDO RONQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 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. 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.

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 seu interesse no prosseguimento 

do feito, 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
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 216446 Nr: 11795-39.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIL ALVES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, MÁRCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 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. Todavia, considerando que a parte executada não possui 

relacionamento com qualquer instituição financeira, conforme extrato 

anexo, indique o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, bens do devedor 

passíveis de penhora.

 3. 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.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309390 Nr: 5397-03.2013.811.0002

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ALVES NOGUEIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA PINTO DE 

OLIVEIRA MATOS - OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese tenha havido a intimação pessoal da autora, verifico que 

não fora analisado o pedido de fl. 55, o que faço nesta oportunidade.

2. Pois bem, considerando a inexistência de previsão legal para o 

arquivamento provisório do presente procedimento, INDEFIRO tal pedido.

3. Concedo ao autor o prazo de 5 dias para que dê o andamento útil ao 

feito.

4. Decorrido o prazo sem a manifestação da autora, intime-se a parte 

autora pessoalmente para que em prazo igual dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 257602 Nr: 15540-56.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MARCIO DA CONCEIÇÃO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bibiano Pereira Leite Neto - 

OAB:8938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUAGLIOTTI SALOME - 

OAB:OAB/SP 103587

 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 existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, a 

teor do que dispõe o art. 525, § 11º do CPC.

4. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

5. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 381548 Nr: 27911-13.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 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 existência de valores nos ativos financeiros do devedor, 

conforme extrato em anexo.

3. Assim, uma vez efetivada a indisponibilidade, intime-se o executado, por 

seu patrono, ou pessoalmente, caso não o tenha, mediante intimação 

postal, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, a 

teor do que dispõe o art. 525, § 11º do CPC.

4. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

5. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

6. Por derradeiro, considerando a existência de indisponibilidade 

excessiva, determino o desbloqueio do valor remanescente, nos ativos 

financeiros do devedor, tendo em vista que tal medida pode ser adotada 

de ofício pelo Juízo.

7. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 311212 Nr: 7282-52.2013.811.0002

 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: JOSÉ GILIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FORMIGÃO CAMINHÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:MT 13.593, HUDYANE M. DE OLIVEIRA - OAB:MT 15.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER BARBOSA SIQUEIRA - 

OAB:33133/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A

 Vistos.

1. Trata-se de ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Morais proposta por JOSÉ GILIOLI, em 

face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

e FORMIGÃO CAMINHÕES, todos devidamente qualificados nos autos.

 2. Aportou aos autos em fls. 137/138 minuta de acordo celebrado entre o 

autor e o primeiro requerido (instituição financeira), onde requerem a 
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homologação e consequente extinção do feito em razão deste requerido.

3. Em fls. 139/139-v, a instituição financeira veio aos autos informar o 

cumprimento do acordo, trazendo comprovante de pagamento em fl. 140.

4. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito em face da requerida BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo 

Civil.

5. Considerando que as partes renunciaram expressamente ao prazo 

recursal, certifique-se o transito em julgado desta sentença.

6. Intime-se o autor para que no prazo de 5 dias manifeste seu interesse 

no prosseguimento do feito acerca do segundo requerido Formigão 

Caminhões.

 7. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para em prazo igual informar o interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

8. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307568 Nr: 3505-59.2013.811.0002

 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: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE DE SIQUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9963

 17. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos 

autos.18. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor 

da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em 

razão da gratuidade processual que ora defiro, nos termos do art. 98, § 3º 

do CPC.19. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as 

baixas necessárias.20. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300860 Nr: 21556-55.2012.811.0002

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIANE JOSEFINA BALLEN ORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial do autor feito nesta ação 

monitória para, e, nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, CONSTITUIR de 

pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 20.166,58 (vinte mil, 

cento e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), que, no caso, 

deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo INPC.10. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2º, I, do 

CPC).11. Transitado em julgado, o que deverá ser certificado, o presente 

feito deverá ter normal prosseguimento pelo interesse do autor.12. 

P.I.C.13. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 418432 Nr: 21218-76.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA BORDULIS DAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, Marcelo Álvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15445/0/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Conclusão desnecessária ante a existência de determinação às fls. 35, 

para citação e demais atos.

2. Assim, expeça-se o competente mandado para cumprimento da medida 

liminar, nos termos requeridos às fls. 54.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 394222 Nr: 7918-47.2015.811.0002

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIA CORREA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304/MT

 Vistos.

.

1. Concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste 

sobre a inércia do autor no tocante ao descumprimento da ordem judicial 

para depósito do valor do veículo em juízo.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298972 Nr: 19546-38.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:12.178 - A, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. 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 e, com base no artigo 355 II, por 

conseguinte, determino a expedição de mandado de busca e apreensão 

do veículo objeto da ação.12. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo em 

20% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil).13. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 411143 Nr: 17279-88.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON MARCOS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

1. Considerando que a autora, mesmo devidamente intimada não se 

manifestou, o arquivamento é a medida que se impõe.

2. Remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se as baixas e anotações 

de praxe.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 416306 Nr: 20071-15.2015.811.0002

 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): TARCISIO JOSE MAIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Em análise à correspondência enviada ao requerido para sua citação, 

denota-se que a mesma fora recebida por pessoa estranha aos autos, 

não surtindo, assim, o efeito jurídico desejado.

2. Posto isso, torno sem efeito a certidão de decurso de prazo de fls. 64 e 

concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste nos 

autos, requerendo o entender necessário para o deslinde da ação.

3. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o autor a manifestar 

interesse na continuidade da ação, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 

1º).

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 323503 Nr: 19900-29.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - 

CERÂMICA -EPP, EUSTÁQUIO MACHADO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 13.352, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT

 Vistos.

1. Considerando que a extinção do processo por desidia do autor traria 

prejuizos, eis que há determinação de penhora de imóvel, concedo o 

derradeiro prazo de 5 dias para que o exequente se manifeste, sob pena 

de extinção.

2. Às providências..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320766 Nr: 17172-15.2013.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDIT. NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RUTHES NASCIMENTO

 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: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Vistos.

.

1. Compulsando os autos, vejo que a decisão de fls. 93, em seu item 4, 

incorreu em erro ao determinar a intimação do devedor por carta de 

intimação.

2. Ocorre que o requerido fora intimado na fase de conhecimento por meio 

de edital, tendo, inclusive, sido nomeado curador especial para sua 

defesa.

3. Assim, sua intimação para cumprimento da decisão de fls. 93 também 

deveria ter ocorrido por meio de edital.

4. Desta feita, torno sem efeito o item 4 da referida decisão e, por 

conseguinte, a correspondência de fls. 94/94, e, no impulso do processo, 

determino à secretaria que expeça Edital de intimação ao requerido, com 

publicação no DJE – Diário da Justiça Eletrônico, a fim de que, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, entregue o bem objeto do litígio ou o seu 

equivalente em dinheiro.

5. Dê-se ciência da presente decisão à Defensoria Pública.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 353109 Nr: 18082-08.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ruzimar Souza Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Muito embora o requerido tenha sido condenado ao pagamento das 

custas processuais, vejo que o autor, por ocasião da propositura da ação, 

não recolheu ou não comprovou o recolhimento dos referidos 

emolumentos.

2. Uma vez intimado ao pagamento o mesmo manteve-se silente.

3. Desta forma, considerando a recalcitrância do requerente, anote seu 

nome junto à ficha de débitos do cartório distribuidor e comunique-se o 

Funajuris para os devidos fins.

4. Consigo que cabe ao autor promover os meios necessários, caso 

queira, para o ressarcimento das custas processuais.

5. Após, ao arquivo com as baixas necessárias.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 389047 Nr: 4754-74.2015.811.0002

 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: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO VERA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Considerando o trânsito em julgado da sentença e a determinação 

contida no item 7 de fls. 48, concedo ao autor o prazo de 10 (dez) dias 

para que restitua o veículo ao requerido ou, na impossibilidade, para que 

faça o depósito, em juízo, do valor do veículo segundo os preços da tabela 

Fipe, devidamente atualizado.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 239209 Nr: 602-56.2010.811.0002

 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): WAGNER AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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.

1. Verifico dos autos, que o mandado de restituição fls. 92 foi expedido de 

forma equivocada.

2. Ocorre que a decisão de fls. 91, item 1, determina a intimação do 

requerido para que tome conhecimento da sentença no tocante ao direito à 

restituição do veículo.

3. Assim, determino à secretaria que expeça mandado de intimação, nos 

termos da decisão de fls. 91.

4. No tocante ao Edital, não vejo prejuízo na sua manutenção.

 5. Após, venham-me os autos conclusos para deliberações.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 383533 Nr: 1097-27.2015.811.0002

 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 PAN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑES - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS RODRIGUES 

FILHOS - OAB:OAB/MT 14.225

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) JOÃO CARLOS RODRIGUES FILHO 

nos termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de Autos para 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os 

presentes autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de 

Busca e Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 348883 Nr: 14978-08.2014.811.0002

 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: JOÃO CARLOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS RODRIGUES 

FILHOS - OAB:OAB/MT 14.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) JOÃO CARLOS RODRIGUES FILHO 

nos termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de Autos para 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os 

presentes autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de 

Busca e Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 200756 Nr: 11389-52.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PACOTÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 263842 Nr: 2907-76.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FRANCISCO SPALATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:11183, WAGNER ROBERTO PEREIRA - OAB:16278

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 283833 Nr: 2760-16.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S.A ARREDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS 

CONFIANÇA LTDA - ME, WLADIMIR THOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, CAROLINA DAVOGLIO ARRUDA - 

OAB:OAB/MT 16.501-B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 286747 Nr: 6029-63.2012.811.0002

 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): CRISTIANE REESE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 288217 Nr: 7650-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALDONADO E MORO LTDA - ME, THAIS 

WITCZAK MALDONADO, RAUL CHAVES MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294784 Nr: 14956-18.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 
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WASHINGTON CARLOS DE MELO, MARIA DE JESUS BORGES E SILVA, 

JOSE DIAS LOPES NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 296713 Nr: 17064-20.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVESSA CRISTIANE SAVIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297316 Nr: 17737-13.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MATO GROSSO -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ PEREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, MILTON MARTINS MELO - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297797 Nr: 18262-92.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS IND E COM DE MOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 303930 Nr: 24886-60.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES & SANTOS LTDA - ME, AEKO 

IRACEMA TOGOE FERNANDES, WANESSA PRISCILA MORAIS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA MOURA DA ROSA 

LYVIO - OAB:, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - OAB:, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 343591 Nr: 10750-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S\A - MT FOMENTO, MÁRIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA RÚBIA DA SILVA-EI, LAURA RÚBIA DA 

SILVA, MARGARETE PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 10.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 349654 Nr: 16092-79.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DE MATO GRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMERSON CEZAR DESZCZYNSKI

 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:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 389921 Nr: 5285-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 

LTDA ME, ALAN DE SOUZA CARDOSO, CAIO RENAN OLIVEIRA LIMA, 

DAYANA IZABEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 397910 Nr: 10208-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO APARECIDO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 399725 Nr: 11173-13.2015.811.0002

 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): JOSÉ THIAGO MAGOSSO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:5.871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 401918 Nr: 12330-21.2015.811.0002

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MATO GROSSO -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO PANCIERE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 404637 Nr: 13734-10.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ ROSALIA LEIVA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA MARIA 

MARGARITA LA REGINA - OAB:97954/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 414335 Nr: 19056-11.2015.811.0002

 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 VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXAS AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 414448 Nr: 19101-15.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE PATRICIA A NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 415108 Nr: 19386-08.2015.811.0002

 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): IN NOVA COMERCIO DE GRÃOS LTDA, 

RAFAEL RODRIGO DE SIQUEIRA, KARYTA DOS REIS SOLOCKINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 422724 Nr: 23416-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISLAINE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 432013 Nr: 2152-76.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANESSA SOTOSKI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA FERNANDA SANTOS DE 

CARVALHO - OAB:20.144/MT-O, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 
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OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:, WILLIAN 

HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444718 Nr: 9247-60.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO MUNERATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH MARIA BOTAN - 

OAB:16.904/PR, PARROANA KARINY MEDINA NOGUEIRA LIMA - 

OAB:87.286/PR

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 447256 Nr: 10560-56.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAG TRANSPORTES ROD. DE CARGAS LTDA, 

LUCINEIDE PEREIRA ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. Sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. _______Paulo Pedro 

F. dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 405164 Nr: 14012-11.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REI REAL MERCADO LTDA ME, ELIAS ABRÃO 

NASSARDEN JÚNIOR, ELIAS ABRÃO NASSARDEN, CLARICE PEREIRA 

LEITE NASSARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitero a intimação do autor efetuada na Certidão de fls. 63, pois o 

depósito da diligência efetuado nos autos está em desacordo com o 

endereço requerido para expedição de mandado da parte Requerida Rei 

Real Mercado Ltda Me, na petição do autor de fls. 51/51-v. Desta forma, 

intimo o autor para que, em 05 (cinco) dias, pague a diligência do Oficial de 

Justiça corretamente no bairro Mapim em Várzea Grande, na conta única 

eletrônica do Tribunal de Justiça deste Estado no www.tjmt.jus.br, link 

emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 277219 Nr: 20760-98.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE OLIVEIRA AMBROSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:OAB/MT 9.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:20.853 A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:108.911/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:020732A

 INTIMAÇÃO DA PARTE INTERESSADA PARA QUE NO PRAZO MÁXIMO DE 

05(DIAS) REQUEIRA O QUE ENTENDER DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309014 Nr: 5004-78.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESON ALVES LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-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.: 291942 Nr: 11689-38.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 

AMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILJO - OAB:OAB/MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-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 

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.: 318683 Nr: 15063-28.2013.811.0002

 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): ELIZANGELA DE OLIVEIRA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-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. OBS: NA PETIÇÃO ANTERIOR NÃO FORA 

JUNTADA O COMPROVANTE DE DEPÓSITO. Nada mais._______Paulo 

Pedro Francisco dos Santos – Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 348414 Nr: 14589-23.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEDIR CONCEIÇÃO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando à parte requerente, para que, querendo, em 05 dias, sob 

pena de arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 

2º Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 279054 Nr: 22749-42.2011.811.0002

 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): C. H. N. BRANCO COMERCIO (Kike Sabores), 

CARLOS HENRIQUE NARDEZ BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando à parte autora, para que, querendo, em 05 dias, sob pena 

de arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 314804 Nr: 11101-94.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

IVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME ANDRADE DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitero a intimação do autor efetuada na Certidão de fls. 73, pois o 

depósito da diligência efetuado nos autos está em desacordo com o 

endereço requerido para expedição de mandado na petição do autor de 

fls. 72. Desta forma, intimo o autor para que, em 05 (cinco) dias, pague a 

diligência do Oficial de Justiça corretamente no bairro Petrópolis em 

Várzea Grande, na conta única eletrônica do Tribunal de Justiça deste 

Estado no www.tjmt.jus.br, link emissão de guias, diligências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001230-47.2018.8.11.0002

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:

WANESSA MARQUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001230-47.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: WANESSA 

MARQUES DOS SANTOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Verifico que a pretensão da parte recai em cobrança de dívida, 

razão pela qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o disposto 

no art. 292, I, do CPC. 3. Dessa maneira, em observância ainda à decisão 

proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial 

N° 1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na 

inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos 

termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor 

da causa para R$ 35.706,83 (trinta e cinco mil, setecentos e seis reais e 

oitenta e três centavos), conforme se verifica na planilha de débito 

constante na exordial. 4. Considerando que o autor pugna na inicial que o 

requerido realize o pagamento das parcelas vencidas e vincendas a fim 

de efetivar à purgação da mora, o valor das custas e taxas judiciárias 

devem corresponder a integralidade do débito. 5. Desta maneira, concedo 

ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que recolha as custas 

remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). 

6. Proceda-se a secretaria, à RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao 

registro do feito. 7. Após o recolhimento das custas remanescentes 

remetam-se conclusos para análise do pedido liminar. 8. Às providências. 

., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009251-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE NEIDE FERRAZ DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009251-46.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: CLAUDETE NEIDE FERRAZ DE CAMPOS Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no 

Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. 

Primeiramente, recebo a emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 6. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 
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Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009198-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ADILSON LAUSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009198-65.2017.8.11.0002; REQUERENTE: DANIEL ADILSON LAUSCH 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. Trata-se de medida 

cautelar proposta por DANIEL ADILSON LAUSCH, em face de BANCO 

BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados nos autos, visando à 

suspensão do leilão extrajudicial, vez que o imóvel em questão estava 

supostamente sendo anunciado/vendido por valor irrisório. 2. Aportou aos 

autos decisão do Egrégio Tribunal de Justiça concedendo ao autor a 

assistência judiciária gratuita (ID. 14738868). 3. Pois bem. Em consulta ao 

sistema PJE verifiquei que tramita em face do autor a ação de imissão de 

posse nº 1004668-81.2018.8.11.0002 perante 4ª Vara Cível desta 

Comarca, assim, salvo melhor Juízo, a medida cautelar almejada perdeu 

seu objeto. 4. Desta feita, concedo ao autor o prazo de 5 dias para que 

manifeste o interesse no prosseguimento do feito. 5. Por derradeiro, 

anote-se a assistência judiciária gratuita deferida. 6. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007157-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRYELL LUIZ MAIA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 7 1 5 7 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GABRYELL LUIZ 

MAIA SANTOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001620-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WATHISON FELIPE SILVA TERTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001620-17.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: WATHISON FELIPE SILVA TERTO Vistos. .. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Primeiramente, 

recebo a emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 6. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000497-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000497-18.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CARLOS 

EDUARDO RIBEIRO DE MELLO Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Primeiramente, recebo a 

emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 6. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002090-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON ANTONIO ESTEVAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002090-48.2018.8.11.0002; REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: EDMILSON ANTONIO ESTEVAO Vistos. 

1. Analisando os autos, verifico que as partes entabularam acordo 

conforme petição de Id. 12677854, entretanto, pendente de homologação. 

2. Posteriormente, o autor veio aos autos informar que o requerido 

descumpriu com o pacto, pugnando pela alteração do valor da causa, 

tendo em vista que a parte requerida amortizou parte da dívida e o regular 

prosseguimento do feito, 3. Pois bem, considerando a informação trazida 

pelo autor, proceda-se a Secretaria, a RETIFICAÇÃO do valor da causa 

para R$ 5.275,25 (cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e 

cinco centavos). 4. Realizada a providências supra, expeça-se o 

mandado de busca e apreensão. 5. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003291-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORDALIA MARIA NUNES BOSCARDINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 3 2 9 1 - 7 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ORDALIA MARIA 

NUNES BOSCARDINI Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em 

desfavor de ORDALIA MARIA NUNES BOSCARDIN, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição anexada aos autos em Id. 13929405, 

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. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002031-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 2 0 3 1 - 6 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: REGINALDO 

LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA, move em desfavor de REGINALDO LUIZ ALMEIDA FERREIRA, com 

pedido liminar, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. Fora 

oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, a fim de 

comprovar, efetivamente, a mora do devedor, sob pena de indeferimento, 

eis que a notificação colacionada aos autos retornou com motivo “AO 

REMETENTE”, e, a mesma fora encaminhada para CEP diverso do contrato, 

3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se 

encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização 

da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 

/69. 4. Na sequência, o autor juntou o instrumento de protesto, contudo, 

sem exaurir os meios de notificação pessoal, a fim de comprovar a mora 

do requerido. 5. In casu, em emenda à inicial, o autor, trouxe ao feito uma 

notificação extrajudicial realizada em 25/11/2014 referente a parcelas que 

se encontram pagas, deste modo, o autor não sanou a irregularidade 

satisfatoriamente. 6. Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR 

MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – DESTINATÁRIO 

INEXISTENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO 

DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – 

INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação 

do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da 
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ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um 

pressuposto para aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor 

demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a 

parte devedora, o que não ficou comprovado. (TJMT – AP. 11203/2017, 

Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 

22/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data da Publicação DJE: 29/03/2017)”. 

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO DIRIGIDA A ENDEREÇO 

DIVERSO DO CONTRATO - MORA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO. Em contratos de alienação fiduciária regidos pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, a mora é ex re, mas sua comprovação é 

pressuposto de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e 

apreensão, nos termos da Súmula nº 72 do STJ: "A comprovação da mora 

é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente." A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, 

nesse caso, a mora pode ser comprovada por meio de notificação 

extrajudicial a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensado o 

recebimento pessoal. Todavia, embora desnecessário o recebimento da 

notificação pelo próprio devedor, exige-se, pelo menos, a comprovação de 

que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio. 

Deixando o credor de cumprir tal exigência, ao enviar a notificação para 

endereço diverso do devedor previsto no contrato, a inobservância da 

regra resulta em óbice ao manejo da ação de busca e apreensão, ante a 

ausência de pressuposto para constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo de busca e apreensão, conduzindo à sua extinção, 

sem resolução do mérito. (TJ-MG - AC: 10188160069186001 MG, Relator: 

Otávio Portes, Data de Julgamento: 06/09/2017, Câmaras Cíveis / 16ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2017)”. 7. Não comprovada a 

regular constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 

8. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, IV, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil. 9. Custas pagas na distribuição. 10. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. 11. P. I. C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003379-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003379-50.2017.8.11.0002 REQUERENTE: RPM DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. 1. Cuida-se de Ação Ordinária proposta em desfavor 

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. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 6. Custas processuais pagas na distribuição. 7. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 8. 

P. I. C. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito
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