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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 028/2018-DF

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

atribuições legais, com fundamento no artigo 52, inciso V e artigo 81, da 

Lei nº 4.964 de 26 de dezembro de 1985 (COJE), bem como nas 

orientações e determinações da Corregedoria Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso constante na CNGC/MT (Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral de Justiça), notadamente artigos 24, 26 e 276.

 RESOLVE:

 Art. 1º - Designar o período de 01 a 31/08/2018, para realização da 

correição ordinária anual no Foro Administrativo do Fórum da Comarca de 

Cuiabá.

 Art. 2º - Designar os servidores: Gicelda Rosa Fernandes da Silva 

Spínola, Gestora Geral matricula 3235; Marina Oliveira da Costa, Gestora 

Administrativa matricula 450; Sônia Corrêa Fernandes, Gestora Judicial 

matricula 4166 e os Assessores do Gabinete da Diretoria do Foro: 

Claudiane Cristina Figueiredo Silva, matrícula 22111; Melina Assunção 

Tostes matricula 24217 e Aryanne Zorzi Pinarello matrícula 33029 para, em 

assessoramento, realizarem os trabalhos e atos necessários ao bom 

desenvolvimento dos serviços.

 Art. 3º - Determinar que seja encaminhada cópia da presente Portaria ao 

Presidente do Tribunal de Justiça, a Corregedora-Geral da Justiça, e às 

Gestoras Administrativas dos Setores Administrativos do Fórum da 

Comarca de Cuiabá.

 Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

Decisão

CIA Nº:

0700623-13.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

DIAGER COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

ADVOGADO (A):

DR. MATEUS XAVIER LIMA NETO (OAB/MT 13.649)

 Vistos, etc.

Trata-se de um expediente protocolado por DIAGER COMERCIO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA em face do CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA 

COMARCA DE CUIABÁ/MT no qual requer o registro de um contrato 

particular de promessa de compra e venda de imóveis na matrícula do 

Imóvel matriculado sob o n° 89.443.

 Em resposta, a Serventia sustenta que é necessária a qualificação 

registraria do título apresentado para registro independente da sua 

natureza. Aduz que os documentos apresentados encontram-se sem 

assinaturas das partes, tal como que o contrato de promessa de compra e 

venda deve observar o artigo 1.454 da CNGCE/MT. Destaca outros 

apontamentos, tais como a alteração da denominação social da empresa, 

inexistência de qualificação completa dos compradores e ausência de 

recolhimento do ITBI no ato do compromisso.

É o relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, não restou caracterizada qualquer razão para 

intervenção da Diretoria do Foro no presente feito uma vez que em suas 

declarações a Serventia presta os devidos esclarecimentos aos fatos.

 O registrador dos Cartórios Extrajudiciais tem como vocação inata 

recepcionar os títulos e os direitos neles incorporados a fim de 

proporcionar à população a garantia do sistema de publicidade registral. 

Em que pese as alegações da parte, o Tabelionato demostrou com 

respaldo legal que sua atuação visa a segurança jurídica dos atos, sendo 

incumbência do Registrador analisar as circunstâncias fáticas e jurídicas 

antes de realizar qualquer ato notarial, sendo que as exigências não são 

feitas por mera discricionariedade.

A aferição da qualificação registral é de extrema importância, pois 

constitui dever do Oficial analisar as qualidades essenciais do título 

apresentado para que tenha ingresso no sistema registral. Da mesma 

forma, deve fiscalizar o recolhimento dos impostos que incidem nos atos 

praticados em seu recinto nos termos do artigo 30, inciso XI da Lei 

8.935/1994, de modo a evitar eventual responsabilização da Serventia.

A segurança jurídica é princípio primordial na seara extrajudicial,  sendo 

que as atividades prestadas pelos serviços extrajudiciais não consiste em 

mero assentamento de atos. Há uma análise jurídica dos documentos que 

recebem, verificando sua conformidade com a legislação no intuito de 

atribuir garantia jurídica aos negócios, garantindo-os sob responsabilidade 

pessoal. Dessa forma, compreensível a atuação da Serventia que busca 

agir sempre com vistas a conferir ao ato a maior segurança 

jurídica possível.

Assim sendo, caso a parte almeje que seu registro seja realizado, deve 

cumprir as exigências nos moldes solicitados.

Posto isto, ACOLHO a manifestação apresentada no andamento nº 10 e 

DETERMINO o arquivamento do presente feito .

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

arquive-se o expediente.

Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 21 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 421/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO a movimentação interna para Estudo e Qualificação 

Profissional, da Comarca de Rondonópolis para a Comarca de Cuiabá, 

excepcionalmente concedida, no período de 20/08/2018 a 16/11/2018, 

conforme consta no expediente CIA nº. 0722379-72.2018.8.11.0003,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) VINÍCIUS BASSO DE OLIVEIRA, matrícula nº. 

33277, Analista Judiciário, na secretaria da 1ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá, a partir de 20/08/2018.

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

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

Cuiabá, 21 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 422/2018-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. 

0723191-23.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

AUTORIZAR o (a) servidor (a) SEBASTIÃO DO ESPIRITO SANTO JÚNIOR, 

matrícula nº. 32652, Analista Judiciário, para desempenhar, em 

substituição, as funções do cargo comissionado de Assessor de Gabinete 

I, no Gabinete da MMª. Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - 

Drª. Mônica Catarina Perri Siqueira, no período de 07/08/2018 à 02/02/2019 

(licença maternidade), durante o afastamento da titular Keze Senno de 

Assunção, matrícula nº. 14204, nos termos da Instrução Normativa nº. 

02/2015-PRES.

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

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

Cuiabá, 21 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 423/2018-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. 

0076144-08.2018.8.11.0000,

RESOLVE:
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Artigo 1º - LOTAR o (a) servidor (a) MILENA FERNANDES MACHADO, 

matrícula nº. 36121, Analista Judiciário, no Gabinete do Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - Dr. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, 

com efeitos a partir de 21/08/2018.

Artigo 2º - DESIGNAR o (a) servidor (a) MILENA FERNANDES MACHADO, 

matrícula nº. 36121, Analista Judiciário, para exercer em comissão, o 

cargo de Assessor de Gabinete I, no Gabinete do MM. Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá - Dr. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, 

com efeitos a partir da 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, 21 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 424/2018-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. 

0723282-16.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) BENEDITO MARTINS DE OLIVEIRA, matrícula nº. 

3301, Técnico Judiciário, na Central de Distribuição (Certidão) da Comarca 

de Cuiabá, com efeitos a partir de 06/08/2018.

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

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

Cuiabá, 21 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 425/2018-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. 

0723309-96.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) VIVIANE PERUZZI DE SOUZA, matrícula nº. 

12472, nomeado (a) pela Portaria n.º 293/2017/GRHFC, de 07/06/2017, 

para exercer em comissão, o cargo comissionado de Assessor de 

Gabinete II, no Gabinete do Juiz - 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública - 

Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir de 07/08/2018.

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

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

Cuiabá, 21 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 420/2018-GRHFC - Art. 1º - ESTABELECER a Escala de 

Plantão Diário dos Oficiais de Justiça lotados na Central de Mandados do 

Fórum de Cuiabá, durante o expediente no mês de SETEMBRO/2018, na 

forma abaixo discriminada.

* A Portaria nº 420/2018-GRHFC completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855985 Nr: 58360-65.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENNICÉLIA GUSMÃO SAMPAIO

 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:

 Em cumprimento ao despacho de fls. 43, certifico que foi deferido o 

pedido da justiça gratuita solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407817 Nr: 39081-35.2009.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E 

COMPONENTES LTDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO NETO - OAB:16.368/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 63, certifico que foi deferido o 

pedido de isenção solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752904 Nr: 4784-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBRICA DE FORMATURAS ASSESSORIA SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGÍNIA ANGELO ISMAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE NOLETO BARBOSA - 

OAB:18981, LORENA BARBOSA CARNEIRO - OAB:22823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 56, certifico que foi indeferido o 

pedido efetuado pela parte considerando que se tratam de processos 

autônomos.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810704 Nr: 17200-60.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZANETE DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDÚSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao despacho de fls. 39, certifico que foi deferido o 

pedido da justiça gratuita solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1138273 Nr: 26678-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JODEMILSON SANT' ANA XAVIER, LIZANGELA DOS 

SANTOS ARRUDA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao despacho de fls. 229, certifico que foi concedido 

suspenção do pagamento das custas, em face que as partes são 

beneficiarias da justiça gratuita.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860602 Nr: 2204-23.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI MENDONÇA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA REGINA SANTANA 
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DUARTE - OAB:3194/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473-A

 Em cumprimento ao despacho de fls. 30, certifico que foi indeferido o 

pedido da gratuidade das custas solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785907 Nr: 39785-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA LOPES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA, JANETE 

BOLETA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Barbosa Arruda - 

OAB:13.346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 184,certifico que foi indeferido o 

pedido efetuado pela parte considerando que se tratam de processos 

autônomos.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731148 Nr: 27260-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao despacho de fls. 168, certifico que foi indeferido o 

pedido de gratuidade das custas solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861370 Nr: 2824-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Certifico que, em cumprimento a r. decisão de fls 308, que determinou o 

arquivamento dos autos com baixa das custas. Portanto fica suspensa a 

cobrança das custas e impulsio o feito ao arquivo definitivo.

Silvany Cardoso de Araujo

Gestora Adm. Da Central de Arrecadação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042324 Nr: 42652-04.2015.811.0041

 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: LUCINEIA JARDIM DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

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

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, em cumprimento a r. decisão de fls 151, que determinou o 

arquivamento dos autos com baixa das custas. Portanto fica suspensa a 

cobrança das custas e impulsio o feito ao arquivo definitivo.

Silvany Cardoso de Araujo

Gestora Adm. Da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1240502 Nr: 18258-59.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAKANO NAKANO LTDA - ME, WASHINGTON DA 

SILVA NAKANO

 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: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB: OAB 5.308/A MT

 Certifico que, em cumprimento a r. decisão de fls.111, que determinou o 

arquivamento dos autos com baixa das custas. Portanto fica suspensa a 

cobrança das custas e impulsio o feito ao arquivo definitivo.

Silvany Cardoso de Araujo

Gestora Adm. Da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782500 Nr: 36145-32.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZUEL LUCIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-AMT, HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4630/MT, 

LUDIMILA PAULA PEREIRA - OAB:14803/MT, Sandra Mara de 

Almeida - OAB:10.658/MT

 Certifico que, em cumprimento a r. decisão de fls 148, que determinou o 

arquivamento dos autos com baixa das custas. Portanto fica suspensa a 

cobrança das custas e impulsio o feito ao arquivo definitivo.

Silvany Cardoso de Araujo

Gestora Adm. Da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391197 Nr: 26487-86.2009.811.0041

 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: JEAN CARLOS KERICH MAIESKI

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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$ 

811,95 (oitocentos e onze reais e noventa e 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$398,52(trezentos 

e noventa e oito reais e cinquenta 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):
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 Cod. Proc.: 340849 Nr: 11065-08.2008.811.0041

 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: CLAUDINEIA FONSECA MATOS

 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$ 

811,78 (oitocentos e onze reais e setenta e oito centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$398,35(trezentos 

e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), para fins da guia de taxa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706577 Nr: 618-53.2011.811.0041

 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: LUCIANA CANDIDA DIONISIO

 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$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.: 331208 Nr: 2584-56.2008.811.0041

 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: NÉLIO RODRIGUES DE ARAUJO, GERUZA DA SILVA 

MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN CRISTINA LOPES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

OAB:10462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/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$ 

881,06 (oitocentos e oitenta e um reais e seis centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$411,03 (quatrocentos e onze reais e três centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$440,53(quatrocentos e quarenta 

reais e cinquenta e três centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório 

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

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731671 Nr: 27810-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO CATARINO DIAS

 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$ 

658,60 (seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 245,17(duzentos e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769713 Nr: 22695-22.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERSO MAGALHES GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - 

OAB:15.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:7.670/MT

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

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

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

670,23 (seiscentos e setenta reais e vinte e três centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 256,80(duzentos e 

cinquenta e seis e oitenta 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 
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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.: 728997 Nr: 24973-30.2011.811.0041

 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: EBDJ, ANTONIA EDILVA BEZERRA DE JESUS

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

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

OAB:8575/MT

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

JÚNIOR - OAB:7.670MT

 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.: 371990 Nr: 8375-69.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENILTON NUNES MACIEL

 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$ 

574,51 (quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um 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$161,08(cento e sessenta e um reais e oito 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.: 347500 Nr: 17635-10.2008.811.0041

 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: SIRLENE DE SOUSA LEITE

 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: 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$ 

628,24 (seiscentos e vinte e oito reais e vinte e quatro 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$214,81(duzentos 

e quatorze reais e oitenta e um centavos), para fins da guia de taxa e ao 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 870080 Nr: 9624-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ADORNO DE BRITO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAUÊ ÂNGELA ROMEIRO 

MARTINS - OAB:13.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 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.: 920476 Nr: 43716-83.2014.811.0041

 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: PAULO VLADIMIR PAIN STEFANES

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717137 Nr: 10934-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA GONÇALVES DE SOUZA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSE ORTIZ GONSALEZ - OAB:OAB/MT 

4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 724982 Nr: 20667-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMO CONSTANTINO DE OLIVEIRA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

720,50 (setecentos e vinte reais e cinquenta 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$ 307,07(trezentos e 

sete reais 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337111 Nr: 7992-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LICINIO GUILHERME ANTUNES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO CORREA DA COSTA, TEREZINHA, 

ATUAL BOUTIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ALMEIDA - 

OAB:9.819-A/MT, KATERI DEALTINA FELSKI DOS ANJOS - OAB:7.640 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ESTEVES DE LACERDA 

FILHO - OAB:2.492/MT

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

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

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

2.564,32 (dois mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$1.252,66 (um mil e duzentos e 

cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$1.282,16(um mil e duzentos e oitenta e dois reais e 

dezesseis 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.: 327634 Nr: 658-40.2008.811.0041

 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: WILSON LUGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATHYA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA 

MIYAGAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:VÁRZEA GRANDE

 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$ 

2.093,86 (dois mil e noventa e três reais e oitenta e seis centavos), a que 

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

separada, sendo R$1.017,43 (um mil e dezessete reis e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$1.046,93(um mil e 

quarenta e seis reais e noventa 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.: 955364 Nr: 2766-95.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILEIDE SANTOS DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

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

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

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.: 912171 Nr: 38291-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBA, MARIA INES AUGUSTO ALVES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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.: 1073001 Nr: 56662-53.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUIZIO GREGÓRIO DE BRITO FILHO

 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: MARCIO HENRIQUE CARDOSO 

- OAB:7.659-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.: 724841 Nr: 20524-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELTON JONHON ROCHA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILBENIA CALDAS ABREU - 

OAB:13337

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237342 Nr: 6430-52.2006.811.0041

 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: ADRIANO TOCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINABENS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA, INVESTEBENS REPRESENTAÇÕES

 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: Ailson de Oliveira Mota - 

OAB:11.749/GO

 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.: 233705 Nr: 2963-65.2006.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE DE ALMEIDA PITON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATUMED COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DA 

SILVA (UNIJURIS/UNIC) - OAB:7.590-B/MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS 

- OAB:7722, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

424,66 (quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), 

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

forma separada, sendo R$258,93 (duzentos e cinquenta e oito 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.: 249069 Nr: 16379-03.2006.811.0041

 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: J DIAS GONÇALVES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, TEMPLO INDUSTRIA 

TÊXTIL LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANÁBRIA 

CARVALHO - OAB:6.413/MT, MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - 

OAB: 9.437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT, RITA DE CÁSSIA LEVENTI ALEIXES - OAB:4683/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$ 

691,13 (seiscentos e noventa e um reais e treze 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$277,70(duzentos 

e setenta e sete reais e setenta 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.: 708646 Nr: 1752-18.2011.811.0041

 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: CLAUDJANE DA SILVA ALMEIDA

 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781515 Nr: 35118-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESTICA CAROLINA OLIVEIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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.: 836933 Nr: 41838-60.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DICIONEI ANTUNES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB: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.: 331650 Nr: 2710-09.2008.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: GILSON DE MORAES MARQUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSALVO PINTO BRANDÃO - 

OAB:2255-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.: 738588 Nr: 35167-89.2011.811.0041

 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: SILVANDO JOAQUIM DE OLIVEIRA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 454577 Nr: 26072-69.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRANDA LIMA ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO BELVEDERE, 

TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - TELEPAR

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

OAB:13241-A/MT

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

OAB:131436/RJ, NÁDIA TAYSE KUHNEN SULAS - OAB:8.658/MT, 

VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

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

devidamente INTIMADA à parte excepta CONDOMÍNIO BELVEDERE, para 

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

processuais no importe de R$ 3.267,86 (três mil e duzentos e sessenta e 

sete reais e oitenta e seis centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$1.604,58 

(um mil e seiscentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$1.633,78(um mil e seiscentos e trinta e 

três reais e setenta e oito 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.: 442849 Nr: 18721-45.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE DA SILVA QUEIROGA

 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$ 

606,63 (seiscentos e seis reais e sessenta 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$193,20(cento e 

noventa e três reais e vinte 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.: 383758 Nr: 19491-72.2009.811.0041

 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: ANTONIO ELIAS SANTANA DOS SANTOS

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/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$ 

780,08 (setecentos e oitenta reais e oito centavos), a que foi condenado 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$366,65(trezentos e 

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

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

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

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

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

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

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 
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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.: 382515 Nr: 17935-35.2009.811.0041

 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: JOELI VICENTE DA CUNHA

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

 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$ 

571,51 (quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e um 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$158,08(cento e cinquenta e oito reais e oito 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.: 755562 Nr: 7601-34.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA SECCO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA GALVÃO DE 

BARROS VILLALOBOS BUENO - OAB:OAB/SP 151.308, JEBER JUABRE 

JUNIOR - OAB:122143, JOAO PAULO JUNQUEIRA E SILVA - 

OAB:136837, LUIZ CARLOS GALVÃO DE BARROS - OAB:21650-SP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827438 Nr: 33319-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REZENDE MOREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB: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.: 376915 Nr: 12878-36.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PEREIRA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

601,21 (seiscentos e um reais e vinte e um 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$187,78(cento e 

oitenta e sete reais e setenta e oito 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.: 872465 Nr: 11393-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO CESAR DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - OAB:12540

 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$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 
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três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 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.: 839342 Nr: 43873-90.2013.811.0041

 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: NIVAN MAYKEL SILVA DE ABREU

 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: 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.: 929241 Nr: 48853-46.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI DE SOUZA PINHO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILA LANNES PAULA SOUZA 

- OAB:4523/MT, MARIA LUIZA CARDOSO ALAMINO - OAB:9.333-MT

 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.: 892908 Nr: 25164-70.2014.811.0041

 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 LUIZA BISPO DE SOUZA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:18.047 MT, MARCELO YUJI YASHIRO - OAB:16.250, 

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.: 770787 Nr: 23821-10.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - 

OAB:15.606

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

OAB:12.903/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$ 

592,59 (quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta 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$ 179,16(cento e 

setenta e nove reais e dezesseis centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389498 Nr: 24849-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINETE GOMES DO NASCIMENTO

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

566,59 (quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove 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$153,16(cento e cinquenta e três reais e dezesseis centavos), para fins 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1015074-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS (AUTOR(A))

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

MARIO ROBERTO DORNELES VASCONCELOS (RÉU)

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM (ADVOGADO(A))

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos em correição. Considerando 

que estarei afastada de minhas funções, devidamente autorizada, nos 

dias 03, 06 e 07 de agosto do corrente ano, REDESIGNO a audiência de 

instrução para o dia 17/09/2018 às 14h30min. Cuiabá, 1 de agosto de 

2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004679-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS (AUTOR(A))

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BENTO SOBRINHO (RÉU)

JOÃO PAUL (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004679-90.2018.8.11.0041. AUTOR: PAULO DOS SANTOS RÉU: 

BENEDITO BENTO SOBRINHO, JOÃO PAUL Vistos. Paulo dos Santos 

ajuizou ação de reintegração de posse c/c tutela de urgência e perdas e 

danos contra Benedito Bento Sobrinho, João Paulo e outros, visando à 

proteção possessória de um imóvel urbano localizado na Rua Irece, 

quadra 50, lote 05, bairro Jardim União, nesta Capital/MT. Aduz que o 

imóvel foi adquirido junto ao INTERMAT em razão do loteamento feito pela 

autarquia estadual, onde construiu residência tipo sobrado com dinheiro 

de herança da sua falecia mãe. Alega que se mudou do imóvel em razão 

de uma discussão com sua ex-companheira, e posteriormente o imóvel foi 

arrolado na divisão de bens dos autos da ação de reconhecimento de 

comunhão estável cód. 976991, em trâmite na Primeira Vara Especializada 

de Famílias e Sucessões, onde acordaram que o autor venderia o imóvel 

em 07 (sete) meses para dividirem o dinheiro. Entretanto, o imóvel foi 

invadido por duas famílias há aproximadamente quatro meses, pessoas 

que segundo vizinhos, foram colocadas pelo réu Benedito como forma de 

cobrança por uma dívida com seu restaurante “Uai Cuiabá”. Relata 

constantes ameaças sofridas por parte do réu em razão do débito 

contraído, mas alega que não teve condições financeiras de quitar essa 

dívida, contudo, isso não impedia ele de ser constantemente ameaçado, 

inclusive de invasão de sua casa. Em 17/11/2017 foi informado por 

terceiros da invasão e registrou a ocorrência perante a autoridade policial. 

Depois, em visita ao imóvel constatou a existência de uma placa 

anunciando sua venda por R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Ao final, 

requereu a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária e o 

deferimento da liminar. Instruiu a inicial com os documentos de id. 

11943566 ao id. 11944011. Em 09/03/2018, esta magistrada recebeu a 

inicial e designou audiência de justificação para análise do pedido liminar, 

além de determinar a citação e intimação dos réus (id. 11981873). Os réus 

João Paulo de França e João Francisco Carmo Silva foram citados e 

intimados da decisão em 27/04/2018, conforme certidão de id. 13008611. 

Oportunidade onde o oficial certificou, ainda, que deixou de citar e intimar 

o réu Benedito Bento Sobrinho. Entretanto, a audiência de justificação não 

se realizou diante da ausência da parte autora e réus (id. 14203676). É o 

relatório. Decido. Cinge-se o litígio sobre a posse e ocupação do imóvel 

urbano visando à proteção possessória de um imóvel urbano localizado na 

Rua Irece, quadra 50, lote 05, bairro Jardim União, nesta Capital/MT, 

supostamente esbulhado pelos réus enquanto o autor tentava vende-lo 

para dividir o dinheiro com sua ex-companheira em cumprimento ao acordo 

firmado perante o juízo da Primeira Vara Especializada de Famílias e 

Sucessões. Pois bem, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos 

legais para a análise da pretensão possessória pretendida, nos termos do 

artigo 561 do Código de Processo Civil: Art. 561. Incumbe ao autor provar: 

I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data 

da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, 

na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 

Vale ressaltar que a posse a ser protegida pelas ações possessórias é a 

posse contemporânea ao alegado esbulho e justa, ou seja, aquela que 

descende de continuidade, que foi obtida forma lícita, ausente de qualquer 

ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não 

foi oriunda de turbação, esbulho possessório ou qualquer outro ato ilícito, 

sendo exercida de forma posse mansa/pacífica/tranquila. Aliás, nesse 

sentido preleciona o prof. Nelson Nery Jr: “Reintegração de posse. A ação 

de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz 

cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem 

que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com 

relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, 

por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários. 

Previsão normativa: CPC 926 a 931 e CC 1210 caput (CC/1916 499)" Aqui 

não se está falando em posse decorrente do direito de propriedade, pois o 

domínio não é objeto nesta ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, 

os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, 

prelecionam que: “(...) A posse será tutelada como uma situação de fato 

capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da 

coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades 

do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer 

conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A 

proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador 

do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao 

proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de 

preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de 

sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação 

das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou 

entidade familiar. Qualquer demanda possessória deve girar em torno de 

uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem 

qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual 

titularidade. (...)”[1]. (nosso grifo) Aliás o parágrafo segundo do art. 1.210 

do CC, é expresso ao dispor: § 2o Não obsta à manutenção ou 

reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito 

sobre a coisa. Nos autos em comento não restou cabalmente demonstrado 

o exercício recente da posse pela parte autora, em cognição sumária não 

exauriente, o que não autoriza a concessão do pedido liminar, senão 

vejamos. Para comprovar o exercício de sua posse, a parte autora instruiu 

a inicial com extrato de água e esgoto datado de 23/11/2017 (id. 

11943603), a declaração da Associação de Moradores do Bairro Jardim 

União, reconhecendo a posse do autor, datada de 16/02/2018 (id. 

11943646) e as notas fiscais de aquisição de matérias de construção, 

recibos de pagamentos de prestadores de serviços, datadas de 

28/05/2008, 08/11/2014, 17/12/2014 e 05/01/2015, de id. 11943714 ao id. 

11943815. Em que pese a documentação carreada pela parte autora, 

estes documentos não se prestam para comprovação do exercício 

recente da posse, aquela que autoriza o deferimento da liminar, uma vez 

que consta na inical que o autor deixou o imóvel, mas que sua 

ex-companheira permaneceu residindo até o acordo firmado entre ambos 

perante o i. juízo da Primeira Vara Especializada de Famílias e Sucessões, 

onde pactuaram que a casa seria vendida para divisão do dinheiro. Ainda, 

o autor alegou que a ocupação do réu Benedito decorre de uma tentativa 

forçada de receber um débito, no entanto, isso não restou minimamente 

comprovado. Dada a oportunidade para o autor comprovar o exercício de 

sua posse através de testemunhas este deixou de apresenta-las na 
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audiência de justificação e, portanto, não há como se deferir o pedido 

liminar nesta oportunidade. Isto posto, não comprovado o exercício da 

posse recente pela parte autora, bem como não demonstrada a prática de 

esbulho e data de sua ocorrência pela parte ré o indeferimento da inicial é 

medida que se impõe. Dispositivo. Desta feita, uma vez que as provas 

carreadas nos autos não são suficientes para comprovar, em cognição 

sumária não exauriente, os requisitos do art. 1.196 do Código Civil e art. 

561 do CPC e, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de reintegração pretendido por 

Paulo dos Santos contra Benedito Bento Sobrinho, João Paulo e outros. 1. 

INTIMEM-SE os réus João Francisco Carmo Silva e João Paulo de França 

para, querendo, em 15 dias, ofertarem contestação nos termos do art. 564 

do CPC. Cite-se e intime-se o réu Benedito Bento Sobrinho, no mesmo 

sentido. 2. Decorrido o prazo para a defesa, certifique o necessário e 

abra-se vista à parte autora para manifestação. 3. INTIMO a parte autora, 

via DJE, desta decisão. 4. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 06 de 

agosto de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito [1] DE 

FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – 

Direitos Reais: volume 5. 8ª edição, revista, ampliada e atualizada. Editora: 

JusPodivm: Salvador Bahia, págs. 192/193.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001008-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANEIRTON PARREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

LUANNA CAVALHEIRO LOPES (AUTOR(A))

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONÇALINA DUARTE RAMOS (RÉU)

JULIANA DE SOUSA ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001008-93.2017.8.11.0041. AUTOR: LUANNA CAVALHEIRO LOPES RÉU: 

GONÇALINA DUARTE RAMOS Vistos. Em razão do efeito infringente 

pretendido no recurso ofertado pela parte autora, INTIMO a parte 

embargada (autora), via DJE, para, querendo, em 05 dias, manifestar 

sobre o recurso de embargos de declaração opostos, nos termos do art. 

1.023, §2º, CPC. Esgotado o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e colha parecer do Ministério Público, após conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2018 Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009833-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO POLO TRAJANO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CRISTIANE LUZIA POSSIGNOLO GIRALDELI (AUTOR(A))

PAULO CESAR PACKER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PESSOAS DESCONHECIDAS (RÉU)

JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009833-26.2017.8.11.0041. AUTOR: PAULO CESAR PACKER, CRISTIANE 

LUZIA POSSIGNOLO GIRALDELI RÉU: PESSOAS DESCONHECIDAS Vistos. 

Paulo Cesar Packer e Cristiane Luzia Possignolo Giraldeli ajuizaram a 

presente ação de reintegração de posse, com pedido liminar contra 

pessoas desconhecidas, posteriormente visando à proteção possessória 

da Fazenda Bom Retiro, localizada a 30 quilômetros da cidade de Alto 

Araguaia/MT. Alegam ser legítimos proprietários do imóvel rural objeto da 

matrícula nº 6.444 CRI do Primeiro Ofício de Alto Araguaia/MT, com área de 

2.207,2739 hectares (memorial descritivo id. 5819367, pg. 2) sobre o qual 

exercem posse desde 2014, iniciada através de uma imissão na posse em 

ação movida contra os antigos proprietários. Aduzem, no entanto, em 

07/02/2017 a área foi invadida pelos réus, conforme noticiado pelo Sr. 

Orlando Marques Souza Filho, bem como que os réus estão ocupando 

aproximadamente 10% (dez por cento) da área e a dividiram em 24 (vinte 

e quatro) lotes. Sustentam que a ocupação é precária e os réus 

adentraram na área de forma clandestina e violenta, pois romperam 

cercas e abriram porteiras, além disso ocupam a área de preservação 

ambiental. Ao final, requereu o deferimento da liminar, inclusive com 

reforço policial, a fim de que desse auxilio ao cumprimento. Atribuiu à 

causa a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Instruíram a 

inicial com os documentos acostados ao id. 5819346, pg. 08 ao id. 

5819382, pg. 07. Inicialmente a ação foi distribuída perante o d. Magistrado 

da Segunda Vara Cível e Criminal de Alto Araguaia/MT, que declinou a 

competência para esta Vara Especializada em 10/03/2017, conforme 

decisão de id. 5819382, pg. 08/09. Associação dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra da Região Sul do Estado de Mato Grosso, representada pela 

sua presidente Ednauria Gonçalves Silveira Martins, manifestou em 

seguida pugnando pela sua habilitação nos autos, além de requerer a 

juntada de documentos (id. 5833819). Em seguida, a associação ofertou 

contestação (id. 5833911) e apresentou os documentos de id. 5833947 ao 

id. 5834805. Instado, em 10/04/2017 o representante do Ministério Público 

opinou pela intimação da parte autora para emendar à inicial, pois em 

consulta ao SINCAR verificou que a matrícula mencionada pelos autores 

está em nome da Fazenda São Pedro com área menor, bem como eles não 

comprovaram o exercício de sua posse e o cumprimento da função social 

(id. 6040962 e id. 6040974). Em seguida, esta Magistrada determinou a 

realização de audiência de justificação na Comarca de Alto Taquari, bem 

como intimou a parte autora para dar ampla divulgação ao litígio e emendar 

à inicial com documentos que comprovassem o exercício de sua posse (id. 

7934135). Em 18/04/2018, a Associação dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra da Região Sul do Estado de Mato Grosso, representada pela sua 

presidente (1)Ednauria Gonçalves Silveira Martins e os réus (2)Dayane 

Almeida Borges de Oliveira, (3)Wilmar José de Almeida, (4)Adenir Cândida 

de Jesus, (5)Adevalda Coelho de Souza, (6)Adevannilda Vital Severina, 

(7)Adriano Diogo de Faria, (8)André Luiz Barbosa dos Santos, (9)Deonir 

Rodrigues de Souza, (10)Edilson Golçalves de Barros, (11)Gracielle 

Regina de Oliveira Santos, (12)Irany Gonçalves de Barros, (13)Luiz 

Fernando Freitas Faria, (14)Maria de Fátima Ramos, (15)Maria Freitas dos 

Santos, (16)Maria Rita de Menezes, (17)Marleida Vieira de Freitas, 

(18)Ornelina Angélica Demellas, (19)Pedro Diogo de Faria Neto e 

(20)Samuel Rodrigues de Souza, manifestaram acerca da audiência de 

justificação e apresentaram novos documentos (id. 12787328 ao id. 

12788658. Ato contínuo, foi juntada a carta precatória e o depoimento das 

testemunhas e informante (id. 12816931 ao id. 12821856). Instado, o 

representante do Ministério Público ofertou parecer opinando pelo 

indeferimento do pedido liminar ante os depoimentos colhidos em 

audiência, inclusive de 03 (três) rés, bem como destacou que a parte 

autora não emendou a inicial conforme determinado por esta Magistrada, 

deixando de acostar aos autos documentos que comprovassem o 

exercício de sua posse e, por fim, reiterou que a informação extraída do 

SICAR que aponta outro imóvel no perímetro informando na inicial, qual 

seja, a Fazenda São Pedro (id. 14405581). É o relatório. Decido. 1. Do 

valor da causa Versa a lide sobre à proteção possessória de um imóvel 

rural denominado Fazenda Bom Retiro próximo do município de Alto 

Araguaia/MT. Ao propor a ação a parte autora atribuiu à causa a 

importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no entanto, entendo que 

tal valor se revela irrisório, uma vez que não reflete minimamente o 

proveito econômico com o bem em litígio. Tal entendimento vai ao encontro 

da jurisprudência dominante no Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, senão 

vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA 

CAUSA – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - PROVEITO ECONÔMICO – IMÓVEL RURAL – LOCALIZAÇÃO DA 

ÁREA - CONDIÇÕES DE ACESSO - CRITÉRIO DO HOMEM MÉDIO – VALOR 

ATRIBUÍDO À CAUSA CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO 

PRETENDIDO- RECURSO DESPROVIDO. Por ausência de expressa 

disposição do CPC acerca da fixação do valor da causa nas ações 

possessórias, a jurisprudência desta Corte e do STJ tem entendido que ele 

deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Não 

atua com discricionariedade o magistrado que, ao decidir incidente de 

impugnação ao valor da causa, considera a localização da área e utiliza 

do critério do homem médio, fixando valor ponderável e justo. O valor da 

causa deve expressar o benefício econômico pretendido pela parte, que 

está em descompasso com o valor atribuído à causa. (Ap 25637/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017). 

Nos autos em comento, verifico que apesar da propriedade Fazenda Bom 

Retiro não ter benfeitorias erigidas, trata-se de uma propriedade rural com 

área de 2.207,2739 hectares e, portanto, o valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) atribuído à causa pela parte autora se revela ínfimo, o 
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que é legalmente vedado. Desta feita, ARBITRO o valor da causa em R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais), nos termos do art. 292, §3º do CPC e 

INTIMO a parte autora, via DJE, para, em 05 dias, comprovar o 

recolhimento das custas complementares, sob pena de extinção. 2. Da 

delimitação do imóvel Cinge-se o litígio sobre a ocupação do imóvel rural 

denominado Fazenda Bom Retiro, com área de 2.207,2739 hectares, 

localizado no município de Alto Araguaia/MT, onde a parte autora alega 

exercer a posse desde sua imissão em 2014, ao passo que os réus 

sustentam se tratar de um excesso de área ocupada sem violência ou 

esbulho desde 2015. Primeiro, chama atenção deste juízo que a parte 

autora vindica à proteção do imóvel e no memorial descritivo carreado ao 

id. 5819367, pg. 2 consta que o imóvel possui 2.207,2739 hectares, ao 

passo que a matrícula nº 6.444 do CRI do Primeiro Ofício de Alto 

Araguaia/MT, id. 5819354, pg. 02, aponta que a área da Fazenda Bom 

Retiro possui apenas 1.734,5300 hectares. Como se não bastasse, ainda, 

que o r. Promotor de Justiça informou que em consulta ao sistema SICAR 

pode verificar que no perímetro apontado na inicial existe uma propriedade 

de nome Fazenda São Pedro, com área menor do que a que está em litígio, 

o que deverá ser imediatamente esclarecido pela parte autora. Portanto, 

ante as informações desencontradas, não é possível ter certeza quanto à 

precisa denominação da propriedade e seu verdadeiro perímetro, o que 

enseja a imediata intervenção da parte autora no sentido de esclarecer tal 

dúvida, sob pena de extinção da lide. 3. Da liminar Pois bem, para 

concessão do pedido liminar, incumbe a parte autora comprovar que 

preenche os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a turbação 

ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - 

a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração. Vale ressaltar que a posse a 

ser protegida pelas ações possessórias é a posse contemporânea ao 

alegado esbulho e justa, ou seja, aquela que descende de continuidade, 

que foi obtida forma lícita, ausente de qualquer ato de 

violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi 

oriunda de turbação, esbulho possessório ou qualquer outro ato ilícito, 

sendo exercida de forma posse mansa/pacífica/tranquila. Aliás, nesse 

sentido preleciona o prof. Nelson Nery Jr: “Reintegração de posse. A ação 

de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz 

cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem 

que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com 

relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, 

por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários. 

Previsão normativa: CPC 926 a 931 e CC 1210 caput (CC/1916 499)" Aqui 

não se está falando em posse decorrente do direito de propriedade, pois o 

domínio não é objeto nesta ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, 

os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, 

prelecionam que: “(...) A posse será tutelada como uma situação de fato 

capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da 

coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades 

do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer 

conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A 

proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador 

do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao 

proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de 

preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de 

sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação 

das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou 

entidade familiar. Qualquer demanda possessória deve girar em torno de 

uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem 

qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual 

titularidade. (...)”[1]. (nosso grifo) Aliás o parágrafo segundo do art. 1.210 

do CC, é expresso ao dispor: § 2o Não obsta à manutenção ou 

reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito 

sobre a coisa. Quando se fala em conflito coletivo rural possessório, 

somam-se aos requisitos acima, a demonstração do exercício da posse 

qualificada, ou seja, a que atende às exigências constitucionais que dizem 

respeito ao cumprimento da função social da propriedade previsto no art. 

186, I a IV da CF, que se verifica, em regra, pela produtividade; utilização 

adequada dos recursos naturais e preservação do meio-ambiente; 

observância de normas trabalhistas e exploração conducente ao 

bem-estar de proprietários e trabalhadores. Nos autos em comento a parte 

autora não se desincumbiu minimamente em comprovar o exercício de sua 

posse, em cognição sumária não exauriente, aquela que autoriza o 

deferimento da liminar, pelos motivos que passo a expor. Denota-se da 

matrícula nº 6.444 do CRI do Primeiro Ofício de Alto Araguaia/MT, que a 

área da Fazenda Bom Retiro foi adquirida pelos autores em 25/09/2014 por 

meio de carta de arrematação, conforme r. 22/6.44, id. 5819354, pg. 02, 

entretanto, tal documento não se presta para comprovação de posse. 

Ainda, o memorial descritivo trazido ao id. 5819367, pg. 02/04, se presta 

para delimitar a área, assim como a ata notarial lavrada em 09/03/2017, 

demonstrou apenas benfeitorias, se assim podemos chamar, erigidas 

pelos réus (id. 5819367, pg. 07 ao id. 5819379, pg. 08), de modo que não 

se prestam para comprovação, também, do exercício da posse pelos 

autores. Tal situação não se modificou com a oitiva das partes, 

testemunhas e informante, haja vista que Orlando Marques Souza Filho e 

Mônica Ramos ouvidas não souberam descrever quaisquer benfeitorias 

edificadas pelo autor ou mesmo sequer adentraram no imóvel. Destaco 

especialmente o depoimento do Sr. Orlando Marques Souza Filho que 

disse que o imóvel era cercado e que em uma viagem para Alto Taquari/MT 

verificou a ocupação. A testemunha não sabe precisar a data do ocorrido, 

mesmo assim entrou em contato com o autor (Sr. Paulo) e se dispôs a 

registrar o boletim de ocorrência trazido ao id. 5819367, pg. 05, que 

verifico não ter data e número de registro. Ainda, o informante Claudinei 

Humberto Bispo disse que nos ano de 2014 fez um trabalho de 

georreferenciamento e CAR na propriedade e por conta disso percorreu 

toda a sua extensão, bem como disse, sem precisão, que o imóvel tem 

cerca de 2.000 hectares. Questionado sobre as benfeitorias existentes 

não soube mencionar qualquer atividade exploradas pelos autores no 

imóvel. Ora, o único depoente que já esteve dentro do imóvel antes da 

ocupação não verificou uma única benfeitoria erigida pelos autores, não 

avistou maquinários na área ou teve qualquer contato com funcionários 

deles, mesmo após percorrer toda a extensão da propriedade. Desta 

forma, não há como se reconhecer o exercício da posse conforme 

pretendem os autores, posto que não há nenhum documento que induza 

qualquer prática de exploração agrícola, ou seja, sem cumprimento da 

função social sobre a área da Fazenda Bom Retiro. Aliás, conforme já 

mencionado, não é possível sequer precisar sequer o real tamanho da 

propriedade, tendo em vista que o valor contido no memorial descritivo é 

diverso da matrícula e a parte não trouxe esclarecimentos sobre as 

divergências no SICAR. Portanto, o indeferimento da liminar é medida que 

se impõe, em cognição sumária não exauriente. 4. Dispositivo Isto posto, 

não demonstrado sequer o exercício da posse, em cognição sumária não 

exauriente, nos termos do art. 561 do CPC, acolho o parecer ministerial e 

INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR pretendido por Paulo Cesar Packer e 

Cristiane Luzia Possignolo Giraldeli contra Associação dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra da Região Sul do Estado de Mato Grosso, representada 

pela sua presidente (1)Ednauria Gonçalves Silveira Martins e os réus 

(2)Dayane Almeida Borges de Oliveira, (3)Wilmar José de Almeida, 

(4)Adenir Cândida de Jesus, (5)Adevalda Coelho de Souza, 

(6)Adevannilda Vital Severina, (7)Adriano Diogo de Faria, (8)André Luiz 

Barbosa dos Santos, (9)Deonir Rodrigues de Souza, (10)Edilson 

Golçalves de Barros, (11)Gracielle Regina de Oliveira Santos, (12)Irany 

Gonçalves de Barros, (13)Luiz Fernando Freitas Faria, (14)Maria de 

Fátima Ramos, (15)Maria Freitas dos Santos, (16)Maria Rita de Menezes, 

(17)Marleida Vieira de Freitas, (18)Ornelina Angélica Demellas, (19)Pedro 

Diogo de Faria Neto e (20)Samuel Rodrigues de Souza. 1. Como os réus 

se anteciparam e já apresentaram contestação, INTIMO a parte autora 

para comprovar a ampla divulgação do litígio e a publicação do edital de 

citação, conforme já determinado na decisão de id. 7934135, no prazo de 

10 dias. 2. No mesmo prazo, a parte autora deverá manifestar-se sobre a 

informação trazida pelo i. Promotor de Justiça de que o imóvel contido no 

sistema SICAR nas mesmas coordenadas é a Fazenda São Pedro, com 

área menor, bem como delimitar precisamente a área em litígio, sob pena 

de aplicação de multa por litigância de má-fé e extinção do feito. 3. Por fim, 

a parte autora, ainda, deverá comprovar, em 10 dias, a complementação 

das custas, haja vista a majoração do valor atribuído à causa, também sob 

pena de extinção. 4. Decorrido o prazo para manifestação da parte autora, 

colha-se parecer ministerial, após conclusos. 5. DEFIRO o pedido de 

habilitação a fim de incluir no polo passivo a associação e seus membros 

que ofertaram contestação espontaneamente. 6. INTIMO as partes, via 

DJE, desta decisão 7. Dê ciência ao Ministério Público desta decisão. 

Cuiabá, 9 de agosto de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de 

Direito [1] DE FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Curso de 

Direito Civil – Direitos Reais: volume 5. 8ª edição,revista, ampliada e 

atualizada. Editora: JusPodivm: Salvador Bahia, págs. 192/193.
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Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1020731-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ADRIANA BEZERRA DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEYDIANE RIBEIRO DIAS (RÉU)

 

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido(s) Mandado(s) e a PARTE 

AUTORA tem o prazo de TRÊS DIAS para depositar a diligência do Oficial 

de Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os 

meios necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) intimação(ões). 

Nada mais Amanda Meira Florentino Gestora Judiciária em substituição

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1025495-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELLI BEATRIZ ROSA REZENDE GONCALVES (ADVOGADO(A))

VANILDO GALDINO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA JUSTINO SIMOES (RÉU)

Outros Interessados:

VANILDO GALDINO DA SILVA (REPRESENTADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO sentenciar Processo: 

1025495-30.2017.8.11.0041. AUTOR: VANILDO GALDINO DA SILVA RÉU: 

DALVA JUSTINO SIMOES Vistos. Vanildo Galdino da Silva ajuizou ação de 

reintegração de posse contra Dalva Justino Simões, visando à proteção 

possessória de um imóvel urbano localizado na Rua Guanabara, nº 14, 

bairro Alto da Serra, nesta Capital/MT. Instruiu a inicial com os documentos 

de id. 9494017 ao id. 9494153. Em 16/10/2017, este juízo recebeu a inicial 

e indeferiu o pedido de tutela antecipada ante a ausência do 

preenchimento dos requisitos legais e determinou a citação e intimação da 

parte ré (id. 10283119). A citação da ré Dalva Justino Simóes ocorreu em 

16/02/2018, conforme certidão lançada ao id. 11793305. Em 02/04/2018 foi 

certificado o decurso do prazo para apresentação de contestação, 

conforme id. 11171931 Instado a manifestar sobre a produção de provas, 

a parte autora quedou-se inerte, conforme certidão lançada ao id. 

14280032 Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 1. Da revelia 

A revelia da ré deve ser decretada em razão da inércia certificada ao id. 

11171931. Conforme ensinamentos dos doutrinadores Luiz Guilherme 

Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart em sua obra Manual do Processo de 

Conhecimento, 5ª edição revista, atualizada e ampliada, Editora Revista 

dos Tribunais, 2006, pág. 130: “(...) A revelia não é um fenômeno natural 

dos ordenamentos processuais. Decorre, isto sim, da intenção do 

legislador de compelir a parte ré de participar do processo, estabelecendo 

sanções por sua contumácia frente ao desenrolar do procedimento”. 

Nesse viés, dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil que: “Se o réu 

não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo 

autor”. Ocorre, porém, que tal efeito deve ser visto com certo 

temperamento e cautela, pois a referida presunção é relativa, podendo, 

inclusive, quedar-se frente a outras circunstâncias dispostas nos autos 

contrario senso àquelas descritas na inicial, desde que a luz do livre 

convencimento motivado do magistrado. Apesar de estarmos tratando de 

um conflito individual onde, supostamente, a posse da parte autora está 

sob ameaça de esbulho ou turbação pela ré, não existem, ainda, 

elementos suficientes para convicção deste juízo, haja vista que até 

mesmo a tutela antecipada foi indeferida, de modo que DECRETO A 

REVELIA da ré, no entanto, deixo de aplicar seus efeitos, a fim de que as 

partes possam produzir novas provas, nos termos do art. 373, do CPC. 

Ressalto, ainda, que apesar da revelia, a ré poderá constituir advogado e 

participar dos atos restantes. 2. Dos pontos controvertidos Não havendo 

mais questões preliminares, passo a fixar os pontos controvertidos. 1. 

Como se trata de ação possessória e posse é fato, bem como o ônus de 

comprová-la recai sobre a parte autora, fixo os pontos controvertidos 

sobre os quais incidirão a prova: b) a origem da POSSE do demandante e 

do demandado sobre o imóvel, bem como a forma e o tempo de exercício; 

c) se esta POSSE era pública, mansa e pacífica na data do suposto 

esbulho; d) quando e de que forma se deu o suposto esbulho alegado. e) 

a existência ou não de benfeitorias e quem as construiu; 2. Para elucidar 

os pontos controvertidos acima, defiro a produção de prova testemunhal, 

documental, além do depoimento pessoal das partes. 3. Considerando que 

o feito tem prioridade de tramitação, designo audiência de instrução para o 

dia 03/09/2018 às 14h30min. 4. INTIME-SE as partes, para no prazo de 05 

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

§1º do CPC, INTIME-SE as partes para que, em 15 (quinze) dias, 

depositarem o seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das 

testemunhas, nos termos do artigo 450 do CPC. 5. Ressalto que cabe ao 

patrono das partes intimar as testemunhas para comparecer ao ato 

processual, nos termos do artigo 455 do CPC. À SECRETARIA determino: 

6. Decorrido o prazo de 05 dias, em havendo manifestação, façam-me os 

autos conclusos. 7. INTIME-SE, pessoalmente a autora e ré para que 

compareçam à audiência de instrução e julgamento, a fim de prestar 

depoimento pessoal, advertindo-os que serão presumidos confessados 

os fatos alegados, caso não compareçam ou comparecendo, se recusem 

a depor, mediante a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 

343 §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil. Cuiabá, 1 de agosto de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1267075 Nr: 26689-82.2017.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 P A R T E  A U T O R A : 

MONTEDAM,ADMINISTRAÇÃO,COLONIZAÇÃO,COMERCIO E INDUSTRIA 

NA AMAZONIA LTDA., IVAN ROSA DA SILVEIRA, PRONORTE 

COLONIZAÇÃO LTDA, PEDRO ANIBAL NOGUEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAFAEL VILHALBA, OLIMPIO 

RIBEIRO MORAES, MANOEL DE TAL, MANOEL REZEN, NILTON RIBEIRO 

MORAES, VALDENIR DE LIMA, FERMINO RIBEIRO MORAES, EDGAR 

RIBEIRO MORAES, JESUS MORAES DO AMORIM, CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA, JOAQUIM CANDIDO FERREIRA, DAVI PASQUEIRA, PEDRO 

FERREIRA FILHO, JACINTO DE JESUS, DINAMERICO LOPES DOS SANTOS, 

MOIZES ROSA FERNANDES, JORGE GOMES, VANDERLEY, MIGUEL 

RODANA, NELÇO RODENA CAHMBO, WILSON ARRUDA DA SILVA, 

ONOFRE LUZ DE SOUZA, ELIO FARIAS PEREIRA, CLAUDINEI 

BERNARDINO DA SILVEIRA, JOSÉ LEMES DE ARRUDA, DEJANDIR ROSA 

FERNANDES, OZIAS CASTILHO, MANOEL CHAMBO CASTILHO, MARTINS 

DOS SANTOS CASTILHO, BERLAMINO QUEIROS DOS SANTOS, JOSE 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, BENEDITO DE OLIVEIRA FERREIRA, 

APARECIDO RODRIGUES FERREIRA, PEDRO OZIAS RODRIGUES, 

AMARILDO GARCIA RODRIGUES, RONAUDO GARCIA RODRIGUES, JAIRO 

DIAS GONÇALVES, HERMO JOSÉ MEDEIRO, FRANCISCO JOSÉ MEDEIRO, 

DIAMANTINO LOPES, HERNEZINO MEDEIROS FERREIRA, MARCOS JACILE 

MOURA STAIN, IVO BERNADINO, SEBASTIÃO TEIXEIRA SOUZA, DAVID 

RIBEIRO MORAES, MIGUEL RIBEIRO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE XAVIER SILVA - 

OAB:1.999-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Desta feita, não restam dúvidas que a competência para 

processar a presente lide é desta Vara Especializada face as disposições 

contidas na inicial e defesa ofertadas pelos réus, pois em verdade os 

autores buscam sua reintegração na posse do imóvel urbano: Lote 22, 

bairro Jardim Humaitá, nesta Capital/MT, razão pela qual, ainda, DECLARO 

NULA todas as decisões exaradas pelo juízo incompetente a partir da 

criação desta Vara Especializada pela Resolução nº 007/2008/OE. 2. 

Conforme se denota da certidão de fl. 178v, datada de 13/12/1989, foram 

citados na inicial 78 réus, os quais exararam assinatura às fls. 180/185, 

devendo a lide prosseguir contra estes. 3. Verifica-se que na inicial a 

parte autora postulou pela proteção possessória de 67.000 (sessenta e 

sete mil hectares), mas em audiência de instrução pela juntada de 

memorial descritivo de 28.256 (vinte e oito mil duzentos e cinquenta e seis) 

hectares, portanto, INTIME-SE a parte autora para esclarecer sobre os 

limites da área a qual pretende a proteção possessória. 4. Com relação a 

comodatária Maiká Colonização Ltda, verifico que ela não apresentou 

petição no feito, sendo as petições apenas cópias juntadas pela parte 

autora. 5. Determino que o gestor certifique se há empresas e/ou 

sindicatos estranhos á relação processual peticionando nos autos. 6. 
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INTIME-SE a Defensoria Pública, nos termos do art. 554, §1º do CPC, para 

também participar do feito. 7. INTIME-SE a parte autora para, em 10 dias, 

esclarecer a este juízo sobre o andamento das ações mencionadas à fl. 

816, se foram enviadas para esta Vara Especializada. 8. Designo 

audiência de saneamento, nos termos do art. 357, do CPC, para o dia 28 

de agosto de 2018 às 16h30min. 9. Dê ciência ao Ministério Público e 

Defensoria Pública. 10. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 897443 Nr: 27885-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINALTO DE ALMEIDA, OLMIRO MARTINS, PAULO 

PEREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO APOENA S/A, DIVINO ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Vistos.

1. Designo nova audiência para o dia 10/10/2018 às 16h30min.

 2. Intime-se os embargantes por carta precatória para prestarem 

depoimento pessoal, com as advertência de praxe.

3. O embargado sai intimado neste ato, ciente que se não comparecer 

serão considerados verdadeiros os fato contra si alegados.

4. Intime-se o Ministério Público e a Defensoria Pública para o ato.

5. A parte embargada sai intimada para querendo, se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, sobre o pedido de fl.260 item 4, e documentos juntados 

pelo embargante ás fls. 268/269

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012883-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE SOUSA LIMA (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019631-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

WALDEIR DIAS PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032425-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACE KELLEN DE SANTANA (EXEQUENTE)

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente, postulando o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000893-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DURCENY PASSOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020611-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOELSON RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002924-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ARTHUR MURILO MEDEIROS BARRIONUEVO ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001571-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001571-53.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA EXECUTADO: SAGA LONDON 

COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA Vistos. Trata-se de 

processo sentenciado e que no qual o exequente apresentou recurso de 

apelação. Desnecessária a conclusão, pois não se trata de indeferimento 

da inicial, não sendo, assim, o caso de aplicação do estabelecido pelo art. 

331 do CPC. Proceda-se consoante estabelece o art. 1.010 e seus 

parágrafos do CPC. Às providências. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018246-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ADILSON DAMACENO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037148-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARILIO RODRIGUES XAVIER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030783-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ANTONIEL PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024884-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSIANE ELIANE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024884-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSIANE ELIANE RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência 

promovida por JOSIANE ELIANE RODRIGUES DA SILVA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS, distribuído por dependência 

ao processo 1021219-19.2018.8.11.0041 em trâmite na 7ª Vara Cível de 

Feitos Gerais desta Comarca. Desta feita, determino a redistribuição da 

presente ação ao Juízo da 7ª Vara Cível desta Comarca. Redistribua-se. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011134-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

HELIO BRUNO CALDEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011134-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIELA COSTA DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e etc. Após o ajuizamento 

da inicial foi determinado a emenda da inicial para juntada do prévio 

requerimento administrativo (id. 12989121), ao que a autora requereu a 

suspensão do feito (id. 13642271). O requerimento administrativo é 

providência que deve ser adotada pela parte antes do ingresso em juízo. 

Note-se, que este magistrado vem admitindo eventual apresentação de 

requerimento após o ingresso. Contudo, a suspensão do processo 

mostra-se inconciliável com a providência determinada nos autos. Assim 

sendo, intime-se a parte autora para apresentar a cópia do prévio 

requerimento administrativo em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008483-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008483-03.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON SANTANA DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Inicialmente, intime-se o requerente 

pessoalmente, para no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3º/CPC), 

regularizar sua representação processual, visto que as assinaturas 

constantes na procuração e nos documentos oficiais divergem, sob pena 

de arquivamento. Após, concluso para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, 21 

de Julho de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025668-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS GONCALVES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025668-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBERTO CARLOS GONCALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência promovida por ROBERTO 

CARLOS GONÇALVES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS, d is t r ibuído por  dependênc ia  ao processo 

1017405-96.2018.8.11.0041 em trâmite na 7ª Vara Cível de Feitos Gerais 

desta Comarca. Desta feita, determino a redistribuição da presente ação 

ao Juízo da 7ª Vara Cível desta Comarca. Redistribua-se. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013071-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA AMARIO GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013071-19.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA AUXILIADORA AMARIO GONCALVES RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Com a contestação, a 

parte ré acostou aos autos históricos de consumo e de contas da unidade 

consumidora em questão, de cuja análise não é possível depreender que 

as faturas dos meses de junho, julho e agosto de 2018 tenham 

apresentado valores discrepantes da média de consumo da parte autora. 

Portanto, mantenho o valor médio de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) 

somente para as faturas dos meses de janeiro e maio de 2018, 

contempladas pela liminar concedida alhures. Assim, junte a parte autora 

aos autos as faturas dos meses acima citados, bem como impugne a 

contestação e documentos apresentados pela parte ré, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Anoto que a parte autora litiga de má-fé ou 

confunde os meses a que se referem as faturas com os meses dos seus 

vencimentos, tendo-se como exemplo a fatura no valor de R$ 1.055,16 

que se refere ao mês de maio e tem vencimento em 08/06/2018, sendo 

certo ainda que as faturas contemplam determinado período de consumo 

que não coincide necessariamente com o do mês a que se refere. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1034442-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAS GRACAS COSTA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

CESAR AUGUSTO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEISE CECILIA BATISTA SIQUEIRA (RÉU)

DAVI DA SILVA BATISTA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034442-73.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE DAS GRACAS COSTA DE AZEVEDO RÉU: LEISE CECILIA BATISTA 

SIQUEIRA, DAVI DA SILVA BATISTA Vistos. Desentranhe-se o mandado 

de citação para cumprimento pelo Oficial de Justiça responsável pelas 

diligências as quais poderão ser efetuadas, na forma preconizada no § 2º 

do artigo 212 do NCPC. Às providências. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740689 Nr: 37429-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAIS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENDA TURISMO - OPERADORA DE VIAGENS 

E TURISMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 7.900

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO OSMAR 

PIZZATTO, para devolução dos autos nº 37429-12.2011.811.0041, 

Protocolo 740689, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 8163 Nr: 12183-34.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUT TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:6.223-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 438755 Nr: 16025-36.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA 

SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL 

- OAB:10566/MT, JULIANA OLIVEIRA MOURA - OAB:OAB/MT 20.379, 

Rafael de Carvalho Passaro - OAB:164878/SP, RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:OAB/MT 3844

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 829164 Nr: 34994-94.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRME HIPOLITO DE OLIVEIRA, FRANCISCA DALVA 

GOIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIO CARDI FILHO, BRUNO 

CARDI, RÓBER CÉSAR DA SILVA, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS, 

LASTHÊNIA DE FREITAS VARÃO, WASHINGTON FERNANDO DE 

MIRANDA, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS SAHÃO TURQUINO - 

OAB:DF/ 32.954, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:OAB/MT 

12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALÉXANDRO ADRIANO 

LISANDRO DE OLIVEIRA - OAB:6675/MT

 Cód. 829164

Vistos

 O processo encontra-se na pendência de citação do espólio de Mario 

Cardi Filho, que é representado pelo inventariante Bruno Cardi.

A referida pessoa, conforme informação da Polícia Federal, ausentou-se 

do país no ano de 2016 (fls. 446/447).

Calha ponderar que na petição de fls. 421/422 o requerido Eder Roberto 

Pires de Freitas, afirma que a aludida pessoa reside nos EUA, possuindo, 

inclusive empresa naquele país e com endereço à 4134 Pacific Coast 

Higway, Unit 113, cidade de Torrance, no Condado de Los Angeles, no 

Estado da Califórnia, localizada na Costa Leste dos EUA.

Destaco, entretanto, que a referida pessoa é inventariante dos autos de 

cód. 933114, se declarando residente no Brasil.

 A citação do inventariante nos Estados Unidos da América pressupõe-se 

que o mesmo resida naquela localidade de modo legal.

 Assim sendo, determino:

A) OFICIE-SE ao consulado dos EUA em Brasília (St. de Embaixadas Sul 

801 - Brasília, DF, 70297-400), solicitando informações se a pessoa de 

nome BRUNO CARDI, brasileiro, filho de Mario Cardi Filho e de Vanderli 

Ramos da Silva, nascido em 19/09/1986, natural de São Caetano do 

Sul/SP, portador do RG n. 12241849, ssp/MT, do CPF n. 014.656.341-77 e 

do Passaporte Comum FIJ143956, possui visto válido vigente para 

ingresso e residência nos Estados Unidos da América, informando, ainda, 

se a referida pessoa possui autorização para trabalhar naquele país e se 

existe informações quanto ao atual endereço residencial e/ou comercial do 

mesmo;
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B) Concomitante com a referida diligência, OFICIE-SE ao Juízo do inventário 

(cód. 933114), solicitando-lhe cópia da procuração do atual procurador do 

inventariante.

Com o aporte de tais informações será avaliada a necessidade de 

expedição de Carta Rogatória ou citação editalícia do inventariante do 

espólio.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 830818 Nr: 36512-22.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE COMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA, GUILHERME JOSÉ DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA SANT'ANNA - 

OAB:65.122

 Cód. 830818

Vistos

 Encaminhe-se cópia da petição de fl. 448 à perita, solicitando-lhe 

conclusão da perícia, se possível, com os elementos existentes nos autos, 

efetuando, ainda, as ponderações necessárias com relação a negativa de 

fornecimento do documento pela requerida, ante o argumento de que 

houve extravio do mesmo.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 775680 Nr: 28941-34.2012.811.0041

 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: MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO BRUNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14.943, MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - 

OAB:4652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 775680

Vistos

 A citação editalícia foi tencionada nestes autos, assim como a citação 

pessoal.

Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por parte do requerido, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.

 Intime-se pessoalmente o curador para que apresente defesa e indique 

eventuais provas que deseje produzir, no prazo legal.

Após a apresentação da defesa, intime-se o autor para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a contestação e os documentos que 

eventualmente venham a acompanhá-lo, indicando, ainda, interesse na 

produção de provas, sob pena de preclusão.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 928348 Nr: 48428-19.2014.811.0041

 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: ANTONIA ALVES BEZERRA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Cód. 928348

Vistos em correição.

Em decisão saneadora houve deferimento da produção de prova pericial. 

As partes apresentaram quesitos e assistentes técnicos.

A requerida impugnou a proposta de honorários.

Ademais, a impugnação apresentada pela requerida é destituída de prova 

e fundamentos. O perito detalhou na proposta de honorários todos os 

trabalhos a serem executados.

Assim sendo, entendo que a impugnação existente nos autos não deve 

prosperar, em função da aludida impugnação não ter apresentado 

elementos que pudessem desconstituir o valor apresentado, assim diante 

da complexidade da matéria a ser periciada não há que se falar em 

redução dos honorários apresentados.

 Assim rejeito a impugnação aos honorários periciais e homologo a 

proposta dos honorários periciais de fls. 162, determinando que o 

requerido efetue o depósito dos referidos honorários periciais no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova.

Havendo o depósito, cumpra-se o já determinado na decisão saneadora, 

intimando-se o perito para dar início aos trabalhos.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 922738 Nr: 45087-82.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MONTREAL, 

ALEXANDRE JORGE KABBAZ FILHO

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BARBOSA CABRAL - 

OAB:9340/ES, LUIZ FERNANDO CHIABAI PIPA SILVA - OAB:4382/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Cód. 922738

Vistos

 Em decisão saneadora houve deferimento da produção de prova pericial. 

As partes apresentaram quesitos e assistentes técnicos.

A requerida impugnou a proposta de honorários.

Ademais, a impugnação apresentada pela requerida é destituída de prova 

e fundamentos. O perito detalhou na proposta de honorários todos os 

trabalhos a serem executados.

Assim sendo, entendo que a impugnação existente nos autos não deve 

prosperar, em função da aludida impugnação não ter apresentado 

elementos que pudessem desconstituir o valor apresentado, assim diante 

da complexidade da matéria a ser periciada não há que se falar em 

redução dos honorários apresentados.

 Assim rejeito a impugnação aos honorários periciais e homologo a 

proposta dos honorários periciais de fls. 182, determinando que o 

requerido efetue o depósito dos referidos honorários periciais no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova.

Havendo o depósito, cumpra-se o já determinado na decisão saneadora, 

intimando-se o perito para dar início aos trabalhos.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2.018.
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Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 857525 Nr: 59758-47.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIO GUEDES MIGUEZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 

S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, Feliciana Mota dos Santos - 

OAB:17704, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12909/O-MT

 Cód. 857525

Vistos

 Diga o autor quanto a petição de fls. 357/359 e documentos colacionados, 

no prazo de 10 (dez) dias, declinando, ainda, o interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Havendo inércia do procurador, proceda-se a intimação pessoal do autor.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 814325 Nr: 20797-37.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZURICH BRASIL SEGUROS S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A, MARIA AMÉLIA SARAIVA - OAB:41.233 SP, 

MAX NASCIMENTO DE REZENDE - OAB:16826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14.712/MT

 Cód. 814325

Vistos

 Ante a inércia do requerido (fl. 255), declaro encerrada a instrução, ao 

que determino que se intime as partes para que apresentem memoriais 

finais, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 825928 Nr: 31891-79.2013.811.0041

 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: TIM CELULAR S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZE IND. E DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CALDAS MARTINS 

CHAGAS - OAB:OAB/MG 56526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 825828

Vistos

 Infelizmente o eg. TJMT não disponibilizou ferramentas para cumprimento 

do art. 257 do CPC.

Assim sendo, deve o requerente cumprir o já determinado na decisão de 

fl. 88, providenciando a publicação dos editais.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 797851 Nr: 4236-35.2013.811.0041

 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: CIRO EZEQUIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GUSMÃO DE FARIA, ALBANY 

LOPES BUSSIKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Cód. 797851

Vistos

 Defiro a habilitação. Proceda-se a retificação do polo ativo no sistema e 

capa dos autos.

Intime-se os requerentes para que procedam a juntada da documentação 

solicitada pela Fazenda Pública Municipal em 10 (dez) dias.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23.10.2018 às 

15:00 horas, oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal dos 

autores e, sendo, ainda, possível a produção de prova testemunhal, ao 

que o rol de testemunhas deve ser apresentado em 10 (dez) dias, caso 

inexista nos autos até a presente ocasião.

Nesse aspecto, deve o causídico proceder a intimação da testemunha por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (§ 1º 

do art. 455, CPC), ressalvando que a inércia na realização da intimação 

importa em desistência da inquirição da testemunha (§ 3º do art. 455, 

CPC).

Quanto ao Depoimento pessoal da autora, a mesma deverá ser intimada 

pessoalmente, com as ressalvas do §1º do art. 385 do CPC.

A audiência designada tem como finalidade a produção de provas dos 

requisitos necessários ao usucapião pleiteado na inicial.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 399898 Nr: 32679-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO HENRIQUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE TOKKO TAKIMOTO, MAURO 

TAKIOMOTO, ROSANA DE ALMEIDA BARBOSA TAKIMOTO, MARIA 

JERONIMA ARTERO GAVIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 846198 Nr: 49823-80.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLÓRIA MARIA SANTOS DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Cód. 846198

Vistos

 Intime-se a empresa nomeada para atuar como perita, para que informe, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se possui ou não no quadro profissional 

habilitado para realizar a perícia atuária, na medida em que foi deferido nos 

autos a produção da referida prova.

Outrossim, no mesmo prazo, deverá a empresa informar quanto a 

impugnação dos honorários para a realização da perícia atuarial.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1091186 Nr: 6671-74.2016.811.0041

 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: ROGER DANILO ALVES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 945382 Nr: 57632-87.2014.811.0041

 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: FRANCIELLE CRISTINA LABADESSA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA FIORELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tentada a citação do requerido em diversos locais, inclusive através de 

consulta através dos sistemas à disposição deste Juízo estas restaram 

infrutíferas.

Assim sendo, determino:

I - defiro o pedido retro, ao que determino a citação do requerido por edital, 

com prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.

 Concedo ao exequente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, nos 

autos, da publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do artigo 

257 do NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito.

 Deve, ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado no átrio do fórum.

Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.

 Intime-se pessoalmente o curador para que manifeste-se nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 288783 Nr: 9379-15.2007.811.0041

 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: MERCÊS PEREIRA DOURADO

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

TRABALHO MÉDICO, EDSON VIRGÍLIO MARTINS, LUCIA HELENA 

BARBOSA MARTINS, ERIK MARTINS, LUDMILLA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Cód. 288783

Vistos

 Em primeiro lugar, não verifico elementos para reconsiderar decisão 

proferida por este Juízo.

Outrossim, os honorários periciais já encontram-se depositados nos 

autos, e as peritas nomeadas por este Juízo possuem qualificação para 

realização da perícia determinada.

Assim sendo, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 434/435, 

realizando-se as averbações, conforme pleiteado à fl. 390 em seu item “d” 

e intimando-se as peritas para que os trabalhos sejam iniciados e 

concluídos no prazo de 30 (trinta) dias.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 379650 Nr: 15375-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENÉ VERGILIO VENDRAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNICE NORMANHA BARDAUIL, MICHEL 

NORMANHA BARDAUIL, ROBERTO CONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSO FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:3342-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 379650

Vistos

 Proceda-se a citação do confinante, para, querendo, se manifestar 

quanto aos termos da demanda em 15 (quinze) dias.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 773419 Nr: 26573-52.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELLE JANYNNE FIGUEIREDO 

GUIMARÃES, JULIANO FERNANDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10.479/MT

 Código 773419
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Vistos.

Proceda-se nova tentativa de citação do requerido, consigno, desde já, 

que não sendo encontrado novamente o requerido, o mesmo deverá ser 

citado por hora certa, na forma estabelecida pelo art. 252 e 253 do CPC.

Na hipótese de ser realizada a citação por hora certa, determino:

a) Cumprimento do estabelecido pelo art. 254 do CPC, ou seja o envio “ao 

réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da 

data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou 

correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência.”

Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 2/2018-CNJ.

Cuiabá, 20 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 824864 Nr: 30903-58.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DO CARMO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS CUIABÁ DE IMÓVEIS 

LTDA, HERMELINO ALVES NETO, RAFAELITO ALVES, JANE CORRÊA DE 

ARRUDA, LAUZINDA LOSCHIAVO ALVES, MERY ALVES LEITE, DEOLINO 

ALVES DA SILVA FILHO, LAUZINDA ALVES, BRUNO LUIS RANGEL 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:10.209

 Código 824864

Vistos.

Certifique se todos os requeridos foram intimados a especificar provas, e 

se houve ou não manifestação dos demais demandados, além daquela de 

fl. 327.

Digam os requeridos, ainda, quanto a proposta de acordo apresentada 

pelo autor, no prazo de 10 (dez) dias, salientando que a inércia importará 

em recusa da oferta.

Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 2/2018-CNJ.

Cuiabá, 20 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 911682 Nr: 37937-50.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON TAVARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:20.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Código 911682

Vistos.

Ante a época de protocolo da petição de fls. 103/104 o prazo para 

apresentação dos documentos determinados já transcorreu.

Certifique se houve ou não a juntada.

Digam as partes quanto aos documentos colacionados nos autos.

Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 2/2018-CNJ.

Cuiabá, 20 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 913862 Nr: 39384-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE MELO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA RAMOS AQUINO - 

OAB:17.607 OAB/MT, SILVIA WANDERLINDE - OAB:OAB/ MT 11.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor Hospital Amecor 

Ltda, condenando o réu Marcelo de Melo Costa no pagamento da dívida 

apontada na inicial, no valor de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta 

reais).Correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data da emissão do 

cheque (22.08.2013), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da data de sua apresentação (23.09.2013).Condeno o réu, ainda, ao 

pagamento das custas e despesas processuais, e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil.P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações pertinentes.Cumpra-se.Cuiabá, 20 de agosto de 

2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 801818 Nr: 8255-84.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGÍNIO EPIFANIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO RODRIGUES DOS SANTOS, NESTOR 

JOÃO DIEL FILHO, BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MANICA GOBBI - 

OAB:13226-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO FERNANDO LEAL 

LAWALL - OAB:7.701, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Processo n. 8255-84.2013.811.0041

Código 801818

SENTENÇA

Vistos.

As partes compareceram nos autos informando que celebraram 

transação, cujo pagamento se dará por meio de depósito judicial. Após, o 

efetivo cumprimento do acordo requerem, consequentemente, a extinção 

do presente feito (fls. 328/329).

É o relatório. Decido.

O Código de Processo Civil, não encontra óbice em extinguir o presente 

processo e determinar sua remessa para o arquivo com baixa, pois o art. 

515, inciso III, do mesmo diploma, determina que é título executivo judicial “a 

decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer 

natureza”.

Assim, com a homologação, já se terá proferido sentença e, ainda não 

haverá prejuízo para o exequente, pois em eventual inadimplemento terá o 

exequente título executivo judicial.

HOMOLOGO o acordo entabulado 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 na forma pactuada.

As partes desistiram do prazo recursal, assim, certifique-se o trânsito em 

julgado, e arquive-se com baixa na distribuição e cautelas de praxe.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 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.: 1160035 Nr: 35951-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI ROSA DE ARAÚJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 
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JÚNIOR - OAB:10.032/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 seus advogados e via Diário Eletrônico, para querendo, manifestar-se, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sobre os cálculos acostados às fls. 

144/145 Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1324853 Nr: 14517-74.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER TAPIAS TETILLA, ELIZANJELA DO CARMO 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA KUROKAWA HIGA, CRISTINA 

KUROKAWA HIGA, EDSON TAKAHIRO HIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEMYSTOCLES NEY DE 

AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda a Secretaria deste Juízo conforme determinado no artigo 1.268 da 

CNGC:

“(...)

 Art. 1.268 Recebidos os Embargos, seja à execução, à arrematação ou 

adjudicação, o Gestor judiciário procederá ao seu registro, à autuação e 

ao apensamento dos autos respectivos, independentemente de qualquer 

despacho, certificando se, ainda, a sua tempestividade.

(...).

Sem prejuízo, comprove a parte embargante o preenchimento dos 

pressupostos legais necessários à concessão da gratuidade de justiça, 

demonstrando a sua alegada hipossuficiência econômico-financeira 

(NCPC, 99, § 2º).

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1078086 Nr: 268-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS FALCÃO 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:

 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 a petição da parte requerida de fls. 78, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 930745 Nr: 49687-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOÃO DA SILVA PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 930745

Vistos

 Defiro a substituição processual do requerido pelo espólio de Nelson João 

da Silva Ponce, devendo ser realizado a referida retificação no sistema.

Na sequência, Cite-se o espólio requerido através de seu representante 

legal, conforme apontado pelo requerido, que deverá, no prazo de 10 

(dez) dias apresentar comprovante de nomeação da pessoa de Fernando 

Augusto Figueiredo Ponce como inventariante e/ou herdeiro do espólio.

Defiro o pedido de fl. 144/145 para que o requerente apresente mapa e 

memorial descritivo do imóvel, com recolhimento de ART, conforme 

pleiteado.

Doutro lado, saliento à Fazenda Pública Estadual que se houver 

necessidade de apresentação de estudo cadastral elaborado pelo 

INTERMAT para que possa se manifestar, deverá apresentar o aludido 

estudo, na medida em que existe um custo e o autor é beneficiário da 

gratuidade.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 346955 Nr: 17124-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ASSIS ASCKAR RABANEDA, 

MARIA ANGELA ASSIS ASCKAR CORRAL, JULIA MARIA ASSIS ASCKAR 

VOLPATO, RENATA MARIA ASSIS ASCKAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO ALMEIDA, 

NEWTON FRANCO DE GODOY, RIEKO FRANCO DE GODOY, ALACILDO 

BAZZANO DE BARROS, NAYME BASAN DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES BALERONI - OAB:882, 

ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 346955

Vistos

 Remeta-se os autos à Procuradoria Do Estado para manifestação, 

consoante solicitado à fl. 230.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 417311 Nr: 4707-56.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALID KASSAB, CAROLINE ROSSI ZITTELLI KASSAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENA FREITAS SILVESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OMAR KHALIL - OAB:11.682/MT

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

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

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 126101 Nr: 14303-11.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CLARA COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE BATAGIOTO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE D. GONZAGA - 

OAB:16.106/MT, KELLY CHRISTINA VERAS OTACIO MONTEIRO (DEF. 

PÚBLICA) - OAB:6.088/MT, PAULO DE BRITO CANDIDO - 

OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMARY SANTANA DOS 

SANTOS ALENCASTRO - OAB:10.699

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 300963 Nr: 13776-20.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO DE OLIVEIRA CAMPOS, BELL 

TRANSPORTADORA LTDA - ME

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

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser apresentado o COMPROVANTE ORIGINAL emitido pelo 

caixa, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope, bem como a apresentação de 2ª via ou fotocópia 

do comprovante e peticionamento pelo PEA. Poderá também 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 779851 Nr: 33344-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

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

 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. 229. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 454957 Nr: 26339-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA E CHOPERIA NOSSA 

SENHORA APARECIDA LTDA - ME, AIRESLI GRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Gonçalo da Silva 

Júnior - OAB:7940-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 844528 Nr: 48334-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARAISA DIAS FERREIRA NUNES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARD PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 916379 Nr: 41035-43.2014.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

KEIZE KATIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA LUZ KALIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data encaminhei a Carta Precatória 

expedida via malote digital, consoante comprovante anexo. Desta forma, 

intimo a parte autora a comprovar o recolhimento das custas processuais 

junto ao juízo deprecado, com a máxima urgência, tendo em vista a 

proximidade da audiência designada. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 818656 Nr: 24984-88.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUBIA SANTANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RICARDO PEREIRA 

CAJANGO - OAB:12898/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes, via DJE, por 

seus advogados legalmente constituídos nos autos, para que, caso 

queiram, se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos 

juntados aos autos às fls. 256/261. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 324621 Nr: 25085-38.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEMAR PEREIRA DE FREITAS, ELSON DUQUES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

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

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

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

OAB:3.584-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 856393 Nr: 58705-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMIL ARABE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora para 
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no prazo de 10 (dez) dias retirar o Edital Expedido, devendo ainda, 

comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 316220 Nr: 20040-53.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE PROENÇA DEL GROSSI, JOÃO CELSO DEL 

GROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. L. B. TRANSPORTES E COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, CESAR PINTO ARRUDA, SHEILA APARECIDA 

SAKER ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 489/2007

Código 316220

Vistos.

Trata-se de execução de título/cumprimento de sentença, no qual a parte 

devedora foi citada/intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.

Assim, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.

Desta feita, DEFIRO o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, cujo 

resultado segue em anexo, sendo que as informações eventualmente 

encontradas deverão ficar arquivadas em pasta própria na Secretaria 

para consulta pela parte credora no modo e pelo tempo previstos no artigo 

477, §§ 1º e 2º, da CNGC Judicial.

Manifeste-se a parte exequente, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 322465 Nr: 23871-12.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. A. MAIANTE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 23871-12.2007.811.0041

 Código n. 322465

Vistos

Defiro o pedido de fl. 93, sendo assim, expeça-se ofício a Junta Comercial 

do Estado de Mato Grosso.

 Tratando-se de cumprimento de sentença, no qual a parte devedora foi 

citada/intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.

Assim, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.

Desta feita, DEFIRO os pedidos de consultas aos sistemas RENAJUD e 

INFOJUD, cujos resultados seguem anexos, sendo que as informações 

eventualmente encontradas no sistema INFOJUD deverão ficar arquivadas 

em pasta própria na Secretaria para consulta pela parte credora no modo 

e pelo tempo previstos no artigo 477, §§ 1º e 2º, da CNGC Judicial.

Manifeste-se a parte exequente, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de possível levantamento 

de eventual restrição de transferência que tenha sido lançada no sistema 

RENAJUD.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de junho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1125398 Nr: 21081-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO MARY ANTONIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENEDITO RODRIGUES DE SOUZA, 

JANETE DE ALMEIDA LIMA DE SOUZA, MARIA AUXILIADORA AMORIM DE 

SOUZA, ELIAN BETHOLDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que arbitro no valor de 10% do valo da 

causa, com fundamento nos artigos 82, § 2º, e 85, § § 1º e 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, a Secretaria Judicial remeterá os 

autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das 

custas processuais, se houver, não se excluindo outras anotações que 

se fizerem necessárias.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 357173 Nr: 27573-29.2008.811.0041

 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): REGIANNE FABRICIA ARRUDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA LUZIA SORIANO 

MARMORA - OAB:257458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que arbitro no valor de 10% do valo da 

causa, com fundamento nos artigos 82, § 2º, e 85, § § 1º e 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, a Secretaria Judicial remeterá os 

autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das 

custas processuais, se houver, não se excluindo outras anotações que 

se fizerem necessárias.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.: 1144854 Nr: 29542-98.2016.811.0041

 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: JOÃO PEDRO DA SILVA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 (...) Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 28 de 487



fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por JOÃO PEDRO 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1130546 Nr: 23250-97.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIA OLIVEIRA DA SILVA, ISAURA GONÇALVES 

REZENDE

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 (...) Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta para condenar a requerida ao pagamento do percentual de 50% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 6.750,00 (seis 

mil setecentos e cinquenta reais) em favor da coautora ISAURA 

GONÇALVES REZENDE, conforme exposto acima, sendo que este valor 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento 

danoso, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação.Em razão da sucumbência recíproca condeno a parte autora ao 

pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor do 

benefício econômico obtido pela ré, bem como, condeno a requerida ao 

pagamento de 10% de honorários de sucumbência sobre o valor do 

benefício econômico obtido pela coautora, na forma prevista no artigo 85, 

§ 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa.Custas e despesas processuais 

proporcionalmente divididas entre as partes, conforme art. 86, NCPC.Com 

o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 881778 Nr: 17860-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR MALDANER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIR STEPHAN FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON CESAR MELO FARIA 

- OAB:6474 MT, JOÃO VICENTE M. SCARAVELLI - OAB:3.933/MT

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 98 da parte exequente, de penhora, por termo nos 

autos, da parte ideal de 50% (cinquenta por cento) do imóvel indicado 

pertencente à parte executada Amir Sthepan Filho, cuja certidão foi 

acostada à fl. 99.

Lavre-se o competente Termo de Penhora de Imóvel.

Intime-se a parte executada da penhora, na pessoa do seu advogado, 

bem como a sua esposa, por carta, no endereço indicado.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 747048 Nr: 44283-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON TAVEIRA ADORNO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10519 MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Vistos.

DEFIRO os petitórios de fls. 327-328 e 329-330 da parte exequente, DE 

EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A COMARCA DE 

GOIÂNIA/GO, em cumprimento ao despacho de fl. 322, com a finalidade de 

intimação do DETRAN/GO a proceder a transferência compulsória do 

automóvel Peugeot 206 Feline, placas NGQ-6699, e de todos os ônus 

sobre ele pendentes desde 25/11/2010, conforme determinado nas 

decisões de fls. 289-290 e 322.

Sem prejuízo, defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 

335-344, devendo a parte executada ser intimada para pagar a quantia de 

R$ 6.134,05 (seis mil cento e trinta e quatro reais e cinco centavos), 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), cada um, podendo, 

decorrido o prazo acima, apresentar impugnação, querendo, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.

Por fim, defiro o levantamento do valor depositado às fls. 346-347, 

devendo ser expedido o competente alvará em favor do advogado da 

parte exequente, o qual possui poderes para tanto (fl. 24), constando os 

dados bancários informados, conforme requerimento de fls. 311-314.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 871994 Nr: 11056-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA DOS REIS FRANCO LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT

 Código 871994

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fl. 137).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 
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executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 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.: 126834 Nr: 14579-42.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREA RAMOS CONSULTORIA LTDA-ME, 

MILENA CORREA RAMOS, CRISTIANE DE FÁTIMA BATISTA DO CARMO

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

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, MILENA 

CORRÊA RAMOS - OAB:4981/MT

 Processo n° 14579-42.2003.811.0041

Código 126834

Vistos.

As partes apresentaram acordo às fls. 275/285, cujo cumprimento final da 

obrigação ocorrerá com a quitação das parcelas pactuadas.

 Inclusive, a executada efetuou o pagamento referente a entrada do 

acordo protocolado, conforme o comprovante de fl. 291.

É o relatório. Decido.

Verifica-se que com o parcelamento proposto no acordo, o prazo final 

para cumprimento da obrigação ocorrerá em Novembro/2.021.

O Código de Processo Civil, não encontra óbice em extinguir o presente 

processo e determinar sua remessa para o arquivo com baixa, pois o art. 

515, inciso III, do mesmo diploma, determina que é título executivo judicial “a 

decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer 

natureza”.

Assim, com a homologação, já se terá proferido sentença e, ainda não 

haverá prejuízo para o exequente, pois em eventual inadimplemento terá o 

exequente título executivo judicial.

HOMOLOGO o acordo entabulado 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 na forma pactuada.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 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.: 388028 Nr: 23986-62.2009.811.0041

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

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER VARGAS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIALVA ALMEIDA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ANDRÉ FÚRIA VIANNA - 

OAB:7433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO TARDIN - OAB:4479

 Processo n° 23986-62.2009.811.0041

Código 388028

Vistos.

Manifeste-se o perito acerca da impugnação ao laudo pericial de fls. 

7.582/7.607, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. 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.: 823486 Nr: 29585-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOLINÁRIO GORSKI FILHO, ALZIRA DA SILVA 

GORSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE N. 

S. DO LIVRAMENTO, LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP, JOANI 

MARIA DE ASSIS ASCKAR, 6º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE 

IMÓVEIS DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO, MARCOS ANTONIO FROIS, HERMES G. 

FERREIRA, ANDERSON RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA, SHIRLEI 

APARECIDA MUTSUOKA ARRABAL, FABIOLA RODRIGUES DE SOUZA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374-B, LUIZ CORREA DE MELLO NETO - 

OAB:11.589, ROBSON PEREIRA RAMOS - OAB:9610-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FÉLFILI - 

OAB:3.923/MT, FERNANDO ROBERTO FELFILI - OAB:3923/MT, ICARO 

GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:15.578, JOSÉ SEBASTIÃO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203/MT, ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO 

DE LAMONICA FREIRE - OAB:, ROSEMEIRE BARROSB MONTEIRO DE 

LAMONICA FREIRE - OAB:OAB/MT 4497, SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:15.600/MT

 Processo n° 29585-40.2013.811.0041

Código 823486

Vistos.

Verifico que às fls. 566/569, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 580 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$ 1.028,41 (mil e vinte e oito 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. 580. 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.: 447348 Nr: 21300-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAKETHY REPRESENTAÇÕES S/S LTDA, MARCELO 

FRANCO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITI VINÍCOLA CERESER LTDA

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

OAB:6.843/MT, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA KIRALY SANCHES 
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- OAB:278.463, ELAINE CRISTINA OGLIARI - OAB:, ELEINE CRISTINA 

OGLIARI - OAB:131.875, RENE GUILHERME KOERNER NETO - 

OAB:187.158

 Vistos.

Certifique a Secretaria deste Juízo a tempestividade da impugnação de fls. 

376-385.

Manifeste-se a parte exequente acerca da referida impugnação, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, quanto ao petitório de fl. 574, traga a parte exequente 

demonstrativo discriminado e atualizado do seu crédito.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 729349 Nr: 25347-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC BORGES TRANSPORTE CCB 

TRANSPORTADORA DE COMBUSTIVEL, CARLOS CESA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:20.906 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução ajuizada em 18/07/2011, aparelhada com 

03 (três) cheques emitidos em 01º/12/2010 para pagamento na mesma 

praça da sua emissão, sendo 01 (um) deles protestado e 02 (dois) não.

O feito tramitou por aproximados 08 (oito) anos sem que a parte 

exequente lograsse êxito em promover a citação da parte executada, ao 

que requereu em 04/07/2018 a extinção do feito.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Homologo, por sentença, a desistência da ação pela parte exequente, 

extinguindo o processo, nos termos dos artigos 200, PU, 316, 485, inciso 

VIII, e 775, do NCPC.

Custa e despesas processuais pela parte exequente. Sem honorários 

advocatícios em razão da não formação da relação jurídica entre as 

partes.

Decorrido o prazo recursal desta sentença, certifique-se o seu trânsito em 

julgado, arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1030211 Nr: 36890-07.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 5.062,50 (cinco mil, 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (23.06.2015) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação.CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.No que 

tange os honorários periciais, intime-se a requerida para efetuar o 

pagamento conforme decisão de fls. 115, após expeça-se o respectivo 

alvará ao perito judicialCom o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 21 de Agosto 

de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 899879 Nr: 29753-08.2014.811.0041

 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: IRTO DE LIMA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMP. EXP. DIST. DE MOV. E 

ELETRODOMÉSTICOS S/A, SPRINGER CARRIER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS 

VISEU - OAB:117.417/SP, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - 

OAB:6483, MARCIO LOUZADA CARPENA - OAB:46582, WALTER DE 

OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:23.167/MT

 Vistos.

Em detida análise aos autos verifica-se que apesar do requerido 

questionar o valor proposto pelo perito a título de honorários periciais não 

trouxe elementos concretos que possam desconstituir o valor 

apresentado, assim diante da complexidade da matéria a ser periciada não 

há que se falar em redução dos honorários apresentados.

 Assim rejeito a impugnação aos honorários periciais mantendo o valor 

fixado pelo perito em R$ 2.980( dois mil novecentos e oitenta reais).

Intime-se o autor/impugnante a efetuar o depósito dos honorários em 05 

(cinco) dias, conforme decisão de fls. 75/77, sob pena de preclusão da 

prova.

Realizado o depósito, proceda-se conforme já determinado.

O feito deve ser cumprido com urgência, na medida em que se enquadra 

na Meta 02/2017-CNJ.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 889443 Nr: 22864-38.2014.811.0041

 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: CRISTIANO AUGUSTO SCHERER

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GUILHERMETTI BARTH 

BARUA - OAB:9208, WILSON ROBERTO LAUER - OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, fernando augusto vieira - OAB:7627A, JOAQUIM 

FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT

 Vistos.

Em detida análise aos autos verifica-se que apesar do requerido 

questionar o valor proposto pelo perito a título de honorários periciais não 

trouxe elementos concretos que possam desconstituir o valor 

apresentado, assim diante da complexidade da matéria a ser periciada não 

há que se falar em redução dos honorários apresentados.

 Assim rejeito a impugnação aos honorários periciais mantendo o valor 

fixado pelo perito em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Intime-se o autor/impugnante a efetuar o depósito dos honorários em 05 

(cinco) dias, conforme decisão de fls. 321/322, sob pena de preclusão da 

prova.

Realizado o depósito, proceda-se conforme já determinado.

O feito deve ser cumprido com urgência, na medida em que se enquadra 

na Meta 02/2017-CNJ.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 732832 Nr: 29041-23.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO SANT' ANNA DA 

SILVA FREIRE, LEILA BARROS SILVA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FIGUEIREDO DE 
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MIRANDA - OAB:16890, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT

 Vistos.

Intime-se o perito a manifestar-se, esclarecendo as divergências 

apontadas pelas partes e seus assistentes técnicos às fls. 486-494, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, 477, § 2º, I e II).

Após, dê-se vista às partes para manifestarem-se acerca dos 

esclarecimentos prestados pelo perito, querendo, no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1132605 Nr: 24121-30.2016.811.0041

 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: ROGÉRIO EDUARDO LOEVEN

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 766974 Nr: 19770-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO INACIO HELENE LESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAGUAR LAND ROVER BRASIL IMPORTAÇÃO 

E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CARAMORI VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, JOÃO HUMBERTO DE FARIAS 

MARTORELLI - OAB:241953/SP, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1031020 Nr: 37273-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA

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

ADALBERTO FERRARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUIDA RODRIGUES FREIRE - 

OAB:11502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da ação de cobrança de 

seguro obrigatório - DPVAT movida por ANTONIO DE SOUZA, para 

condenar a requerida TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A ao 

pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (30.12.2014) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação.CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-seCuiabá-MT, 17 de 

Agosto 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1083279 Nr: 3089-66.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKELINE DE CARVALHO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPLEXO HOSPITALAR SÃO MATEUS, 

CYRO JORGE CAFURE BEZERRA

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

BARCELOS - OAB:11.652/MT, DÉBORA ADRIANA ALVES - OAB:7180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1074563 Nr: 57361-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA MARIA COUTINHO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY CRISTINA MACIEL BEVILACQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVISLEY SILVEIRA DE QUEIROZ 

- OAB:8988/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 377970 Nr: 14225-07.2009.811.0041

 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 FELIX DE ARAUJO, JANETE ALVES DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCIO MODESCO, VICENTE AQUINO 

NEVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Jobin - 

OAB:6412, PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - OAB:8941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1247740 Nr: 20433-26.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLETTENBERG SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIRENZE ENERGÉTICA S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA NECKEL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1063226 Nr: 52441-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA MAGALHÃES

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A, 

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES - OAB:17574/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1234687 Nr: 16423-36.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON BIANCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

GRÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FONSECA VILLELA - 

OAB:OAB/MT 9.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 929230 Nr: 48843-02.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MARIA ALEXANDRE SANT'ANNA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO DOS SANTOS - 

OAB:2.417/MT

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

OAB:7.725, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 (...)DETERMINO a inversão do ônus da prova, devendo o requerido 

apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, relatório do consumo de água 

na residência da autora do ano de 2013 a 2017. No mesmo prazo, deve 

ser apresentada a íntegra dos eventuais procedimentos administrativos 

instaurados em face do hidrômetro da residência da 

requerente.Considerando o ponto controvertido fixado e a discussão 

apresentada nos autos, entendo necessária a produção de prova pericial, 

ao que com fulcro no que estabelece e autoriza o art. 464, CPC, ao que 

nomeio, como perita do juízo a Srª. Marciane Prevedello Curvo, 

(...)Intime-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem 

assistentes técnicos e apresentem quesitos, na forma do que estabelece 

o art. 465, § 1º do CPC.Transcorrido o referido lapso temporal, 

certifique-se o necessário, e então intime-se a perita nomeada para que 

apresente proposta de honorários em 05 (cinco) dias (nos termos do art. 

465, §2º do CPC), (...) intimem-se as partes para ciência e manifestação 

em 05 (cinco) dias. Assim sendo, havendo concordância quanto aos 

honorários pericias, a requerente deverá efetuar o depósito em 05 (cinco) 

dias, inclusive como afirmado à fl. 159, ao que deverá a perita ser intimado 

para dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias. (...)O laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório no prazo de 20 dias, contados a partir da data 

em que o perito for comunicado para dar início aos trabalhos.Apresentado 

o laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de quinze dias se 

manifestem sobre o resultado(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 713240 Nr: 7661-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINDUSTRIAL ESTRELA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA, ALMIR JOSÉ BASEGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLE MAGNANI 

BASSEGIO - OAB:13.784 MT

 Processo n. 7661-41.2011.811.0041

Código 713240

Vistos.

Considerando que trata-se de cumprimento de sentença de honorários 

advocatícios, fixado na sentença de fls. 109/111 pelo exequente 

Agroindustrial Estrela S/A, retifique-se no sistema Apolo e na capa dos 

autos no que tange aos polos, comunicando-se o Cartório Distribuidor.

Os autos vieram-me conclusos para despacho no petitório de fl. 130/132.

Desta feita, defiro o pedido de levantamento do valor bloqueado à fl. 125.

Expeça-se o competente alvará em nome da advogada da executada, 

conforme dados bancários informados à fl. 131.

DEFIRO também, 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, 09 de Agosto de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 766260 Nr: 19007-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ALUIDO LTDA, ALUÍDO 

DOMINGOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091, ANA PAULA DORILÊO CARDOSO - OAB:OAB/MT 15.652, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:8326-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DOUGLAS SANTOS 

LUCAS - OAB:15237, MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - 

OAB:8.510/MT

 Processo n. 19007-52.2012.811.0041
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Código 766260

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 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 providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 318781 Nr: 21336-13.2007.811.0041

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUPPA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDIO FERREIRA MEIRA, VALTERLEI JOSÉ 

TORNAQUE, ALONSO SERGIO DE CERQUEIRA GATTI, VALDOMIRO 

OLIVEIRA DA SILVA, RUBENS MAURO RIBEIRO, PAULO PEREIRA LESSA, 

ÂNGELO FERREIRA GOMES FILHO, MARIA DE LOURDES PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TOMÁS CASTANHA - 

OAB:4.575 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 318781

Vistos

 Trata-se de ação de divisão que tramita a mais de 11 (onze) anos, com a 

dificuldade de citação de todos os condôminos.

Em razão da derradeira manifestação há a necessidade, atualmente, de 

citação dos seguintes condôminos: a) Maria de Lourdes Pereira da Silva; 

b) Angelo Ferreira Gomes Filho; c) Alonso Sérgio de Cerqueira Gatti e 

Paulo Pereira Lessa.

 Calha ponderar que a requerida Raquel da Silva, após a expedição da 

citação de fl. 186 (AR – fl. 195), compareceu perante a Defensoria Pública 

para que esta efetuasse eventual manifestação acerca dos seus 

interesses (fl. 210/211), o que restou prejudicado em razão da Defensoria 

Pública informar que a mesma não retornou àquele órgão (fl. 214). De toda 

sorte, considero válida a citação da referida pessoa.

Na tentativa de localizar os condôminos não citados, procedeu-se 

consulta ao RENAJUD e INFOJUD, conforme documentos em anexo.

Assim sendo, determino:

a) Expeça-se citação aos condôminos não citados, em todos os 

endereços localizados e não tentados no presente feito;

b) Oficie-se ao Cartório de imóveis, para que encaminhe a este Juízo 

certidão atualizada de inteiro teor da área cuja divisão é tencionada nestes 

autos, informando todos os atuais condôminos do imóvel e devendo, 

também, averbar na matrícula do imóvel a existência da presente 

demanda.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 21 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 30816 Nr: 7264-31.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUE LUCAS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDO LEITE GATTASS ORRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON KUNZE - OAB:3539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Processo n° 7264-31.2001.811.0041

Código 30816

Vistos.

Considerando a data do petitório de fls. 177/178, bem como o transcurso 

do lapso temporal, intime-se o exequente para se manifestar requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1027944 Nr: 35775-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ABÍLIO MARQUES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO DE SÁ ROSA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título/cumprimento de sentença, no qual a parte 

devedora foi citada/intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.

Nesse diapasão, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.

Desta feita, considerando que a parte executada deixou de satisfazer o 

crédito da parte exequente, 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.

DEFIRO, ainda, o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, cujo resultado 

segue em anexo, sendo que as informações eventualmente encontradas 

deverão ficar arquivadas em pasta própria na Secretaria para consulta 

pela parte credora no modo e pelo tempo previstos no artigo 477, §§ 1º e 

2º, da CNGC Judicial.

De igual modo, DEFIRO a consulta ao sistema RENAJUD, cujo resultado 

segue em anexo.

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, inclusive, sobre os resultados das consultas aos 

sistemas RENAJUD e INFOJUD, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de possível levantamento 

de eventual restrição que tenha sido lançada no sistema RENAJUD.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 749902 Nr: 1579-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCAM - UNIÃO COXIPOENSE DE ASSOCIAÇÃO 

DE MORADORES, ADENIR NUNES MARTINS, JOSE CARLOS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PRADO FALEIROS - 

OAB:9.253/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURELIO DA COSTA 

- OAB:14958/O-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 
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andamento ao feito, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 726894 Nr: 22730-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANE PEREIRA DA COSTA, ELISA PEREIRA DA 

COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO FERNANDO 

MONTEIRO FERREIRA - OAB:4507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5.736/O/MT

 Processo n. 22730-16.2011.811.0041

Código 726894

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).

Defiro, ainda, a consulta ao sistema RENAJUD e INFOJUD, cujo resultado 

segue em anexo.

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, inclusive, sobre o resultado da consulta ao RENAJUD e 

INFOJUD, requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809299 Nr: 15773-28.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACI MARIA DE ALMEIDA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, FERNANDO DE 

SOUSA, JONILSON OLIVEIRA CLEMENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18.523/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 

12.208-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 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025667-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MATEUS HENRIQUE DE SOUZA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025667-35.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MATEUS HENRIQUE DE SOUZA ROCHA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência 

promovida por MATEUS HENRIQUE DE SOUZAS ROCHA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS, distribuído por dependência 

ao processo 1016869-85.2018.8.11.0041, em trâmite na 7ª Vara Cível de 

Feitos Gerais desta Comarca. Desta feita, determino a redistribuição da 

presente ação ao Juízo da 7ª Vara Cível desta Comarca. Redistribua-se. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024966-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WELLINGTON DA SILVA VIANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024966-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINGTON DA SILVA VIANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência promovida por WELLINGTON 

DA SILVA VIANA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS, d is t r ibuído por  dependênc ia  ao processo 

1021209-72.2018.8.11.0041 em trâmite na 7ª Vara Cível de Feitos Gerais 

desta Comarca. Desta feita, determino a redistribuição da presente ação 

ao Juízo da 7ª Vara Cível desta Comarca. Redistribua-se. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024866-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARTELI DE LIMA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024866-22.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSA MARTELI DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência promovida por ROSA 

MARTELI DE LIMA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS, d is t r ibuído por  dependênc ia  ao processo 

1017394-67.2018.8.11.0041 em trâmite na 10ª Vara Cível de Feitos Gerais 

desta Comarca. Desta feita, determino a redistribuição da presente ação 

ao Juízo da 10ª Vara Cível desta Comarca. Redistribua-se. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1033469-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

JAIRO PEDRO DALLAPRIA (EMBARGANTE)

DANIEL RADINS (ADVOGADO(A))

GUILHERME DALLAPRIA (EMBARGANTE)

ELIZANE LUCIA LANGARO DALLAPRIA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033469-21.2017.8.11.0041. EMBARGANTE: 

GUILHERME DALLAPRIA, JAIRO PEDRO DALLAPRIA, ELIZANE LUCIA 
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LANGARO DALLAPRIA EMBARGADO: AMAGGI EXPORTACAO E 

IMPORTACAO LTDA Vistos. Ab initio, é de se consignar que este Juízo 

efetuou buscas no sistema RENAJUD e INFOJUD, não localizando indícios 

de que os embargantes possuam condições de arcar com as custas 

processuais, apesar de agricultores e possuidores de área de plantio. 

Assim sendo, defiro a gratuidade, por ora, aos embargantes. Recebo os 

embargos para discussão, sem efeito suspensivo, na medida em que a 

execução não se encontra garantida pela penhora (art. 919, § 1º, NCPC), 

e não houve pedido de depósito do produto que os embargantes entendem 

devido, apesar da alegação de excesso. Apense-se eletrônicamente o 

presente feito à execução de n. 1020742-64.2016.8.11.0041. Intime-se o 

embargado, por seu advogado, para, querendo, apre-sentar impugnação, 

no prazo de 15 dias. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de agosto 

de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010294-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HALISSON BORGES PORTUGAL (AUTOR(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010294-95.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

HALISSON BORGES PORTUGAL RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que HALISSON BORGES 

PORTUGAL move em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, alegando, em suma, que foi vitima 

de acidente de trânsito ocorrido no dia 21.07.2016, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 5861680, 5861684, 5861691 . Devidamente citada (id. 6114250 ), a 

parte ré apresentou contestação e documentos (id. 8843018 ). No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora não apresentou impugnação à contestação, conforme se 

denota da certidão de id. 9979954 . Nomeado perito judicial para realização 

da perícia médica no segurado, na central de conciliação e mediação 

desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 8692034 . A parte autora 

não se manifestou acerca do laudo pericial, conforme atesta certidão de 

id. 10638085 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao 

id. 10167746 . Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 5861684), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 8692034). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 21.07.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 
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como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10445965), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PÉ DIREITO (...) III) 

Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão PÉ DIREITO 25% LEVE [...]” Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos pés terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 

(25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25%, 

perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - PÉ DIREITO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *25% sobre 

R$ 6.750,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No caso em tela extrai-se 

que a parte autora já recebeu administrativamente a quantia de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

tendo a seguradora observado à época a graduação da lesão sofrida e 

inclusive pago o valor máximo estabelecido em lei, sendo assim nada mais 

é devido a título de seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 21 de julho 

de 2016. O parecer de análise médica anexado ao id. 8692034, bem como 

os comprovantes de transferência de valores (id. 10167755), corroboram 

a afirmativa da ré, no sentido de que pagou a indenização do seguro 

obrigatório. Desta feita, indevida a indenização aqui pleiteada. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, Julgo Improcedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança de seguro 

obrigatório proposta por HALISSON BORGES PORTUGAL, em face de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Custas e honorários pelo autor, que fixo em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco 

anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na 

situação de necessidade (art. 12 da LAJ). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição. P.R.I. Cuiabá-MT, 21 de agosto de 

2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008472-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

NOE DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008472-71.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: NOE DA SILVA ALVES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que NOE DA SILVA 

ALVES move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

05.12.2015, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 5569984, 5569994, 5570000, 5570004, 

5570015 . Devidamente citada (id. 6143511 ), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 8751055, 8751056, 8751074, 8751141, 

8751095, 8751102, 8751105, 8751124, 8751121 ), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – Do Requerimento 

Perante a Porto Seguro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação id. 8838188 . Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 10119241 . A 

parte autora não se manifestou acerca do laudo pericial, conforme atesta 

certidão de id. 10639144 . A parte requerida manifestou-se acerca do 

laudo pericial ao id. 10227658 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 
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em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que o documento acostado nos autos é 

precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, falta à 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação. Não 

assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

5570004), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 10119241). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 05.12.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 
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(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10119241), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ ] 

Sim [ ] Não [ x ] Prejudicado Sendo a perícia conclusiva de que os 

elementos disponíveis não permitem admitir relação de nexo de 

causalidade entre o trauma noticiado e o dano corporal apresentado. 

Acerca deste assunto, nossos Tribunais possuem o seguinte 

entendimento: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA - 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE 

ENTRE A INVALIDEZ NOTICIADA E O INFORTÚNIO – IRRESIGNAÇÃO – 

ALEGADA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 

6.194/74 PARA RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – 

DESCABIMENTO – ACIDENTE INCONTROVERSO – INVALIDEZ 

COMPROVADA – AUSÊNCIA PORÉM, DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE 

A INVALIDEZ APRESENTADA E O ACIDENTE NOTICIADO – LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 

Embora seja incontroverso o acidente de trânsito ocorrido em 21/10/2010 

e a invalidez apresentada, o laudo pericial elaborado pelo perito nomeado 

pelo juízo concluiu pela ausência do nexo de causalidade entre a invalidez 

apresentada e o infortúnio, consubstanciado na ausência do dever de 

indenizar. (Ap 100840/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, 

Publicado no DJE 03/02/2015). Desse modo, não existindo nexo de 

causalidade entre o acidente noticiado nos autos com a invalidez 

constatada no exame pericial, e possuindo o perito nomeado por este 

magistrado total capacidade de atestar a ocorrência de debilidade oriunda 

de acidente de transito, não há como prosperar o pedido feito na exordial. 

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por NOE DA SILVA ALVES 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. P.R.I Cuiabá-MT, 

21 de agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Processo Número: 1002355-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

NATANAEL DA SILVA (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002355-64.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: NATANAEL DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que NATANAEL DA 

SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

20.10.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 4709732, 4709759, 4709767, 4709783, 

4709825, 4709837 . Devidamente citada (id. 5076191 ), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id. 6140743, 6140745, 6140749, 

6140750, 6140752, 6140755, 6140758, 6140760, 6140761 ), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação id. 8752065 . Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 

10117570 . A parte autora não se manifestou acerca do laudo pericial, 

conforme atesta certidão de id. 10643304 . A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 10231998 . É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 
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indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A alegação quanto aos 

documentos ilegíveis não merece prosperar, isto porque, os documentos 

juntados aos autos se encontram perfeitamente legíveis. A Lei nº 6.194/74 

que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 4709783), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 10117570). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 20.10.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10117570), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 
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região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 25% LEVE [...]” 

Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda de um dos membros inferiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 

17,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(20.10.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 21 de 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018495-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

MEIRE CRISTINA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018495-76.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MEIRE CRISTINA DE MIRANDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MEIRE CRISTINA DE MIRANDA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 26.02.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 8134787, 8134812, 8134838, 8134945, 8134981 . 

Devidamente citada (id. 8270983 ), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 9330549 ), arguindo preliminarmente: I – Da Inclusão da 

Seguradora Lider no Polo Passivo; II – Da Ausência de Requerimento 

Administrativo; III – Da Ausência do Laudo do IML; IV – Boletim de 

Ocorrência Sem Validade. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação id. 10030560 . Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 9599699 . A parte 

autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 12015967 . A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 10264192 . É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO 

POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por 

força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora 

ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário à 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 
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vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, § 5º da 

Lei 6.194/74, estabelece requisitos para solicitação da indenização 

securitária na via administrativa, deduzindo a pretensão em juízo, 

mormente eventual dificuldade na obtenção do documento previsto no 

referido dispositivo, tal requisito poderá ser satisfeito mediante realização 

da competente perícia médica, objeto da dilação probatória solicitada pelas 

partes. Portanto, REJEITO a preliminar de ausência de laudo do IML. 

CARENCIA DA AÇÃO - BOLETIM DE OCORRENCIA SEM VALIDADE - NÃO 

AVERIGUAÇÃO DOS FATOS. Da análise acurada dos autos constata-se 

que a narrativa do Boletim de Ocorrência é verossímil, ademais já há 

posicionamento sobre o assunto nos nossos Tribunais. RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – 

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível 

nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas 

que podem atestar a veracidade do alegado. (Ap 9785/2017, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017). Portanto, Rejeito a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 8134838), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 9599699). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 2.02.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 
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suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 9599699), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

DIREITO + OMBRO DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO INFERIOR DIREITO 10% RESIDUAL 2ª Lesão 

OMBRO DIREITO 25% LEVE [...]” Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Lesão 1 - Havendo 

perda de um dos membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, residual (10%) a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 70% sobre 10%, perfazendo o total de 7% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Lesão 2 - Havendo perda de um dos 

ombros terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 

(25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 25%, 

perfazendo o total de 6,25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: Lesão 1 – MEMBRO INFERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 9.450,00 *10% sobre R$ 9.450,00 = R$ 945,00 Total: R$ 945,00 Lesão 

2 - OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *25% sobre 

R$ 3.375,00 = R$ 843,75 Total: R$ 843,75 Lesão 1 + Lesão 2 = R$ 

1.788,75 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 1.788,75 (mil setecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (26.02.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031247-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (REQUERENTE)

GLECI DO NASCIMENTO FACO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI (ADVOGADO(A))

DUILIO MAYOLINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031247-80.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 
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REQUERIDO: DUILIO MAYOLINO Mantenho os autos em gabinete para 

decisão. Nada mais havendo, determinou o MM. Juiz o encerramento. Eu, 

Silvan Ramires Filho, que digitei. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037080-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS (ADVOGADO(A))

GENIVALDO BARROS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037080-79.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GENIVALDO BARROS RIBEIRO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para 

manifestar-se acerca da petição de id. 13708946, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de agosto de 

2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004150-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DOS ANJOS (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004150-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA CONCEICAO DOS ANJOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 335, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 
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ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017155-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

RENATO LUCAS COSTA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017155-97.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENATO LUCAS COSTA DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o perito para que designe 

nova data e horário para realização da perícia, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo proceder a intimação pessoal, via correio, da parte autora 

para que compareça ao local e data oportunamente designado. 

Cumpre-se. Intime-se. Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019193-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FIGUEIRA PALERMO (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019193-82.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA FIGUEIRA PALERMO REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intimem-se as Partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as, 

sob pena de indeferimento. Com estas providências, voltem-me conclusos 

para sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026693-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

WANDERSON CUNHA LINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1026693-68.2018.8.11.0041 

WANDERSON CUNHA LINS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 29/11/2018, às 08h00, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 20 de agosto de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026518-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVARRO COTRIM (AUTOR(A))

LUCIANA JAQUELINE RIBEIRO COTRIM (AUTOR(A))

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA GOMES DINIZ CARVALHO (RÉU)

ETEL APARECIDO DE CARVALHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026518-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROGERIO NAVARRO COTRIM, LUCIANA JAQUELINE RIBEIRO COTRIM RÉU: 

ETEL APARECIDO DE CARVALHO, ELZA GOMES DINIZ CARVALHO 

Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c.c Reintegração de Posse c.c 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ROGÉRIO NAVARRO COTRIM e 

LUCIANA JAQUELINE RIBEIRO COTRIM, em desfavor de ETEL APARECIDO 

DE CARVALHO e ELZA GOMES DINIZ CARVALHO. Para tanto, alegam os 

autores que na data de 6 de fevereiro de 2017 venderam para os 

requeridos o apartamento nº 2002, no Edifício Residencial Bonavita, 

localizado na avenida Juliano da Costa Marques, nº 877, Área C, Bairro 

Jardim Aclimação, nesta capital, pelo valor de R$ 725.800,00 (setecentos 

e vinte e cinco mil oitocentos reais). A forma de pagamento ficou 

estabelecida nas seguintes condições: a) 6 (seis) parcelas no montante 

de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), mensalmente, iniciando-se 

no dia 20 de fevereiro de 2017, por meio de transferência bancária, 

perfazendo-se o montante de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos 

reais); b) o pagamento do remanescente, no importe de R$ 700.000,00 

(setecentos mil reais) a serem quitados no dia 20 de agosto de 2017. Cita 

que decidiram realizar a venda do apartamento, uma vez que iriam se 

mudar para a cidade de Luís Eduardo Magalhães, no Estado da Bahia, 

onde o primeiro autor conseguiu um emprego. Ressalta que com o dinheiro 

da venda iriam adquirir um novo imóvel na cidade para a qual estavam se 

mudando. Ocorre que desde a primeira parcela os requeridos estão 

inadimplentes e apesar de diversas tentativas em receberem, não 

obtiveram êxito. Não bastasse, o primeiro reclamante foi demitido do 

emprego assumido no Estado da Bahia, e, com isso, a situação de 

inadimplência dos Réus passou a impor ainda mais ônus aos Autores, pois 

além de perderem a renda mensal, não puderam contar com os valores 

devidos referente ao apartamento vendido nesta capital. Assim, diante da 

inadimplência dos réus, pugna pelo deferimento da liminar para determinar 

a imediata reintegração na posse do imóvel indicado na inicial, inclusive 
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com apoio de força policial se necessária. Com a inicial vieram os 

documentos. 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. In casu, verifico que o pedido 

liminar não merece prosperar diante da ausência dos requisitos inerentes 

a medida pretendida. A despeito das razões veiculadas na inicial, não 

ficou demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito 

invocado, máxime se levar em conta que em se tratando de pedido de 

reintegração de posse por descumprimento contratual, o STJ possui 

entendimento de que é imprescindível que seja feita a prévia rescisão 

contratual por meio de decisão judicial, ainda que tenha cláusula resolutiva 

expressa, diante da necessidade de se observar o princípio da boa-fé 

objetiva que norteia os contratos. Nessa esteira, eis o seguinte julgado do 

STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a 

jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia 

manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra 

e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, 

ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade 

de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. 

Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória 

de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e 

venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e 

será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de 

minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, 

REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009) (..)” (AgRg no REsp 

1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013) Em igual sentido, também é o 

TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE – CONTRATO DE ALIENAÇÃO - NECESSIDADE DE AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL – CONDICIONAR A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se ainda não 

rescindido o contrato de compra e venda, não há que se falar em posse 

injusta. Em caso de concessão de liminar de reintegração de posse, pode 

ser determinada a prestação de caução por critério de discricionariedade 

do Magistrado, conforme artigo 798 CPC/1973 (atual 297 CPC/2015) e 

artigo 804 do CPC/1973 (atual 300 §1º do CPC/2015), visando a garantir a 

reparação de eventual prejuízo que o deferimento daquela antecipação da 

tutela possa causar. (AI 26333/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016) Outros Tribunais: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Liminar de reintegração de posse indeferida. 

A liminar postulada é consequência de eventual decisão de procedência 

do pedido resolutório. Concessão da medida liminar que requer o 

estabelecimento do contraditório. Jurisprudência dominante. ANTE A 

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA, É NEGADO SEGUIMENTO DE PLANO AO 

RECURSO (ART. 557, CAPUT, CPC). (Agravo de Instrumento Nº 

70047191267, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Rubem Duarte, Julgado em 30/01/2012). (TJ-RS - AI: 70047191267 RS , 

Relator: Rubem Duarte, Data de Julgamento: 30/01/2012, Vigésima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/02/2012). Demais 

disso, entendo prudente aguardar o contraditório a fim de que se possa 

formar convicção mais segura a respeito da questão. Consigno ainda que, 

por se confundir com o próprio mérito da demanda e seu caráter 

satisfativo, a questão será apreciada por ocasião da sentença. Por fim, 

consigno ainda a ausência de perigo de dano, já que de acordo com a 

inicial, a inadimplência pende desde o ano de 2017, e somente agora a 

parte requerente vem em juízo rogando providências. Assim, ausente um 

dos requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe. Ante o exposto, 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência designada para o dia 29/10/2018, às 11h30, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031080-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUIZ FLAVIO CARDOSO DO PRADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004856-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032278-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLITON IVAR ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022401-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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KENIA ALVES CARDOSO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016030-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VICTOR JUNIOR BARBOSA DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial 

id 14384436, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013343-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

MARIA JOANA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011886-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DE MATOS (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011898-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

MARIA RAIMUNDA MONTEIRO DE MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011864-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015818-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DOMINGAS DA SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo de Id. 14383186 , no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019562-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DIVINO DA SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013095-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MORAIS DA SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026254-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SIRLEI DOS SANTOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1026254-57.2018.8.11.0041 SIRLEI DOS 

SANTOS ANJOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 29/11/2018, às 11h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 
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do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 16 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021935-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

EVERALDO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021935-80.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EVERALDO PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para juntar 

procuração ou indicar outra conta, pois a informada pertence a advogada 

não habilitada nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026254-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SIRLEI DOS SANTOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1026254-57.2018.8.11.0041 SIRLEI DOS 

SANTOS ANJOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 29/11/2018, às 11h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 16 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026448-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GABRIEL MAGNO ALMEIDA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1026448-57.2018.8.11.0041 GABRIEL 

MAGNO ALMEIDA GOMES DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/11/2018, às 10h00, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 16 de 

agosto de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026448-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GABRIEL MAGNO ALMEIDA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1026448-57.2018.8.11.0041 GABRIEL 

MAGNO ALMEIDA GOMES DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/11/2018, às 10h00, 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 
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partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 16 de 

agosto de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026284-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

RUITER PATRESE RAMOS SALLES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1026284-92.2018.8.11.0041 RUITER 

PATRESE RAMOS SALLES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 29/11/2018, às 11h30, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 16 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026284-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

RUITER PATRESE RAMOS SALLES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1026284-92.2018.8.11.0041 RUITER 

PATRESE RAMOS SALLES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 29/11/2018, às 11h30, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 16 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026293-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR ALVES FERREIRA JUNIOR (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1026293-54.2018.8.11.0041 JURANDIR 

ALVES FERREIRA JUNIOR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 29/11/2018, ás 11h45 , a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 16 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026293-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR ALVES FERREIRA JUNIOR (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1026293-54.2018.8.11.0041 JURANDIR 

ALVES FERREIRA JUNIOR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 29/11/2018, ás 11h45 , a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 16 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010162-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALKIRIA ARMINDA DA SILVA (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, e 

manifestar sobre o laudo id. 14372313, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026412-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

SHEILA RAIMUNDO VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1026412-15.2018.8.11.0041 SHEILA 

RAIMUNDO VIEIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 29/11/2018, às 08h, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 16 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010062-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIELENE RAMOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, e 

manifestar sobre o laudo id. 14372435, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026412-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

SHEILA RAIMUNDO VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1026412-15.2018.8.11.0041 SHEILA 

RAIMUNDO VIEIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 29/11/2018, às 08h, 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 
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conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 16 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026559-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DE SOUZA PORTO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

L. D. O. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1026559-41.2018.8.11.0041 L. D. O. P. e 

outros PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 29/11/2018, às 08h15, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 16 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026559-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DE SOUZA PORTO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

L. D. O. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1026559-41.2018.8.11.0041 L. D. O. P. e 

outros PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 29/11/2018, às 08h15, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 16 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026683-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ANTONIO DA SILVA SIMAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1026683-24.2018.8.11.0041 ANTONIO DA 

SILVA SIMAO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 29/11/2018, às 11h15, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 17 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026683-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ANTONIO DA SILVA SIMAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1026683-24.2018.8.11.0041 ANTONIO DA 

SILVA SIMAO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 29/11/2018, às 11h15, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 17 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010650-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

BENTO DE OLIVEIRA MARCAL (AUTOR(A))

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, e 

manifestar sobre o laudo id. 14364548, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006847-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DIAS DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

14706172, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019976-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (AUTOR(A))

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FANTINEL PICOLLI (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026505-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA FERREIRA DINIZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026505-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA FERREIRA DINIZ RÉU: AGEMED SAUDE S/A Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS c.c PEDIDO DE LIMINAR que promove MARIA APARECIDA 

FERREIRA DINIZ em face de AGEMED PLANOS DE SAÚDE S/A. Para tanto, 

argumenta que possui contrato de plano de saúde com a requerida há 2 

anos e 10 meses. No dia 03/07/2018 a requerente procurou atendimento 

médico no Hospital São Mateus, sendo surpreendido com a informação de 

que o plano havia sido cancelado. Ocorre que os pagamentos das 

mensalidades estão em dia, não havendo razão para o cancelamento. 

Assim, pugna pelo deferimento do pedido liminar para que a ré restabeleça 

o plano de saúde, sob pena de aplicação de multa diária. Com a inicial os 

documentos. 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. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar frente à presença dos requisitos. Na espécie a 

probabilidade direito vem demonstrada pelos comprovantes de 

pagamentos encartados junto ao ID n. 14788547, donde se infere que as 

mensalidades estão adimplentes, de forma que não teria razão para a ré 

ter cancelado o plano. O perigo de dano decorre do risco de manutenção 

do estado atual, pois diante do cancelamento do plano de saúde a autora 

ficará impossibilitada de realizar consultas e buscar atendimentos 

médicos. Por outro lado, 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. Ante o exposto, 

CONCEDO a tutela de urgência para DETERMINAR que a parte ré 

RESTABELEÇA O PLANO DE SAÚDE DA AUTORA, no prazo de 48h, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízos de outras providências 

pertinentes para coibir eventual descumprimento à decisão judicial. Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 29.10.2018, às 11h, 

com vistas à conciliação 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, 
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inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 17 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1026587-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO (ADVOGADO(A))

AGROPECUARIA TROPICAL LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (RÉU)

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026587-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AGROPECUARIA TROPICAL LTDA RÉU: ERIVELTO DA SILVA GASQUES, 

RN COMERCIO VAREJISTA S.A, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA DE ALUGUÉIS C.C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por AGROPECUÁRIA 

TROPICAL, em desfavor de RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A., DISMOBRAS 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S/A e ERIVELTON DA SILVAS GASQUES. Em 

síntese, narra que inicialmente realizou contrato de locação do imóvel 

descrito na inicial com a requerida DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A, 

tendo como fiador ERIVELTON DA SILVAS GASQUES. Apesar de o 

contrato de locação ter sido extraviado, afiança que tinha vigência em 

01/09/2010, sendo posteriormente feito um aditivo com início em 

01/10/2010 e término em 10/10/2015. Com a fusão entre as redes 

varejistas Dismobras (City Lar) e RN Comércio Varajista S.A (Ricardo 

Eletro), a 1ª requerida RN COMÉRCIO assumiu a solidariedade contratual 

na obrigação locatícia, passando a realizar o pagamento desde então. 

Ocorre que a partir de 05/05/2016 iniciaram os depósitos inferiores à 

atualização contratual, e em novembro de 2017 os requeridos deixaram de 

fazer os pagamentos. Apesar das diversas tentativas amigáveis de sanar 

o impasse apresentado, não logrou êxito, tendo os requeridos um débito 

atual de R$ 556.676,46 (quinhentos e cinquenta e seis reais e seiscentos 

e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos) entre aluguéis em 

atraso e demais encargos locatícios (IPTU). Assim, pugna pelo deferimento 

da tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel, no prazo 

de 15 (quinze) dias ou outro prazo que entender cabível. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Nos termos do artigo 59, § 1º, VIII, da Lei nº. 

8.245/91, a liminar para desocupação do imóvel não residencial locado 

poderá ser concedida quando a ação de despejo tenha sido promovida em 

até 30 (trinta) dias do término do contrato ou do prazo para o cumprimento 

voluntário da notificação, mediante caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel. Além das hipóteses previstas na Lei de Inquilinato, para 

fins de concessão da medida liminar de despejo, deverão estar presentes 

os requisitos do artigo 300 e 311 do CPC, autorizadores da concessão da 

tutela antecipada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. 

AÇÃO DE DESPEJO PARA RETOMADA. LIMINAR. POSSIBILIDADE. 

Preenchimento dos pressupostos autorizadores do deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela, pois presentes a verossimilhança das 

alegações da demandante e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação (art. 273, do CPC). Ademais, preenchida a exigência da 

Lei nº 8.245/91, qual seja, a notificação por escrito do inquilino, com a 

concessão de prazo de trinta dias para desocupação. Precedentes 

jurisprudenciais. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70058329228, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

11/06/2014) No caso dos autos, consoante alegado na inicial houve a 

perda do contrato de locação, não sabendo por certo os seus termos, o 

que torna prudente aguardar a formação do contraditório, já que não 

restou demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito 

invocado. Ademais, também não ficou comprovada a urgência da medida, 

pois os atrasos pendem desde novembro de 2017 e somente agora a 

parte vem em juízo rogando providências. Nessa esteira, eis o seguinte 

julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. CONCESSÃO. CASO 

CONCRETO. POSSIBILIDADE. DENÚNCIA VAZIA. CONTRATO DE 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL POR PRAZO INDETERMINADO. 

DESPEJO IMEDIATO DO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. MATÉRIA DE FATO. CASO 

CONCRETO. 1. A justiça gratuita é benefício destinado às pessoas 

efetivamente necessitadas, sendo a alegação de insuficiência de 

recursos da parte sujeita à análise subjetiva, caso a caso. Concretamente, 

demonstra a parte agravante auferir rendimento compatível com o 

parâmetro de cinco salários mínimos, adotado por este Tribunal. Ademais, 

não há nos autos elementos que evidenciem ausência dos pressupostos 

necessários à concessão da benesse, de modo em que se impõe o 

deferimento da gratuidade. Inteligência do art. 99, §2º, do CPC/15. 2. A Lei 

de Locações (Lei n. 8.245/91), em seu artigo 59, §1º, VIII, c/c art. 57, 

determina expressamente os requisitos necessários para o deferimento 

de medida liminar de despejo, nas hipóteses de contrato de locação de 

não residencial por prazo indeterminado. Acontece que, além das 

hipóteses previstas na Lei de Inquilinato, para fins de concessão da 

medida liminar de despejo, deverão estar presentes os requisitosdo artigo 

300 e/ou 311 do CPC/15, autorizadores da concessão da tutela 

antecipada, quais sejam, prova inequívoca e convencimento da 

verossimilhança, requisitos específicos, bem como perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo – hipóteses, aqui, não verificadas. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Registro que depois da 

angularização processual poderá ser reapreciada a pretensão autoral. 

Diante do exposto, indefiro liminarmente o pedido de tutela de urgência por 

ausência dos requisitos legais. Por outro lado, a nova lei processual em 

seu art. 98, §6º, permite o parcelamento das custas processuais. Diante 

disto, defiro o parcelamento das custas processuais e taxas judiciária em 

6 (seis) parcelas mensais. Recolha-se a primeira parcela no prazo de 15 

dias (art. 290 do CPC). Após o recolhimento cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência designada para o dia 29/10/2018, às 12h, com vistas à 

conciliação 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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 20 de agosto de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 864737 Nr: 5414-82.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARÍTIMA SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME, 

JORGE AMÉLIO MAIA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/O

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 927857 Nr: 48136-34.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA QUEIROZ DE ALMEIDA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerente/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 244/275, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 713030 Nr: 7328-89.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA VALERIA DA SILVA SARGI, ESPOLIO 

MARCOS ANTONIO SARGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO RONDON BALESTEIROS, SERGIO 

SARGI, SILMAR FRANCISCO RIBAS, MARIA DAS DORES ASSIS

 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: GISELE RAQUEL ZULLI - 

OAB:10397/MT, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B, MARCELO 

ÂNGELO DE MACEDO - OAB:6811-B/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerido/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 622/626, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1040548 Nr: 41883-93.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR ALVES AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL S/A (INCORPORADO AO GRUPO 

SANTANDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerido/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 112/122, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 443824 Nr: 19243-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO LEONARDO DA VINCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELMY CRISTINA B. SANTOS, ESPÓLIO DE 

FAUSE ANTÔNIO, KELMY CRISTINA B. SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - 

OAB:13879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ROBERTO LOPES 

FILHO - OAB:25054, JOAO VITOR ALMEIDA PRAEIRO ALVES - 

OAB:18439/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. 177/191, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 811987 Nr: 18484-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 707 VEÍCULOS USADOS LTDA

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

AMORIM - OAB:5272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10228

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 186/192, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1309891 Nr: 10834-29.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA, CONDOR CONSTRUÇÕES 

CONSERVAÇÕES E LIMPEZA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14.600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA GUIMARÃES 

CORDEIRO - OAB:189.029 RJ, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662/MT, NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - 

OAB:14.913-B/OAB-MT, RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - 

OAB:107.477 RJ

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a impugnação 

ao cumprimento de sentença de fls. 117/130, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 977865 Nr: 12943-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATRIA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS, JORANI BENIRA 

ASKAR DE SABOIA CAMPOS, NASLA RODRIGUES GONÇALVES DE 

SABOIA CAMPOS, JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ESTORILIO SILVA 

FRANCO - OAB:21787/PR, LEONARDO LUIZ PAPLONA - OAB:64.589/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 800245 Nr: 6666-57.2013.811.0041

 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: LSSDN, VERILENE DE SOUSA SALES

 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 art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 915239 Nr: 40358-13.2014.811.0041

 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: ELENITA MARIA DA CONCEIÇAO

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT 3.127-A, SÉRGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - 

OAB:6180/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerente/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 208/238, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1016046 Nr: 30161-62.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDA MARIA LEITE DE CARVALHO RIBEIRO

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

TRABALHO MÉDICO, CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA ROSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381 OAB/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133, 

ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - OAB:7.322-A, Bruno Correa 

Sobrinho - OAB:22.029, FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 16.025, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17.251/MT, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, 

GABRIELA FERNANDES CAMPOS - OAB:17161/O, HELLEN KAROLINE 

DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - OAB:16.787-0/MT, LAÍS CAROLINE 

OLIVEIRA PINTO - OAB:23370/O, LEONARDO LEINER LEAL ROSA - 

OAB:7.715, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430, 

PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO SANTOS - OAB:21.585, THAYELLE 

CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - OAB:17623/O, THIAGO D'ABINER 

FERNANDES - OAB:12.049 MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, que fica designado 

o dia 19/09/2018, às 08:30 horas, realizar-se a na sala 02 de pericias 

médicas no 1º andar do TRT23 os trabalhos periciais, ficando intimadas as 

partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida 

designação, conforme petição de fls. 316.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1146530 Nr: 30240-07.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDA PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAENGE RESIDENCIAL SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/O, MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM - OAB:17224/MT

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

OAB:3.213/MT

 Ante o exposto: a)DECLARO O FEITO SANEADO, rejeitando-se a 

preliminar suscitada;b)DEFIRO a produção das provas documental, 

testemunhal, e depoimento pessoal das partes, sob pena de 

confissão;c)Oportunizo as partes apresentar em Juízo, para 

homologação, delimitação CONSENSUAL das questões de fato e de direito 

da lide, a qual se homologada, vincula os sujeitos processuais;d)Designo 

audiência de instrução para o dia 05 de fevereiro de 2019 às 15h. Nos 

termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para as partes apresentarem o rol de testemunhas;e)Cabe ao advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará 

intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do 

CPC/2015;Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018.Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1061449 Nr: 51620-23.2015.811.0041

 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: MARIA ONICE DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO 

- OAB:17992/O, MIRON FERNANDES DIAS - OAB:10.421

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Defiro o pedido de fls. 65.

Designo audiência de instrução para o dia 04 de fevereiro de 2019 às 16 

horas para oitiva das partes e testemunhas.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 913239 Nr: 39025-26.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS GRÁFICOS, 

PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME, RONALDO GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO S/A - COMPANHIA BRASILEIRA DE 

PAGAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

- OAB:131.600/SP, VENTURA ALONSO PIRES - OAB:132321/SP, 

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - OAB:8032-B

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerente/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 319/442, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 935347 Nr: 52228-55.2014.811.0041
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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: JOSUALDO SANTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENIL MARIA DIAS PINTO, LETICIA 

FABIOLA ARRUDA PINTO, EDSON DIAS PINTO, FABIANE BRITO MELLO, 

THAYSA MARIA DE ALMEIDA BRITO PINTO, ROZINETE ALMEIDA BRITO, 

ROSINETE DE ALMEIDA BRITO, LEONARDO FABRICIO DE ARRUDA PINTO, 

RINALDO DAMASCENO MELLO, ELAIR DIAS BRITO, LUIZ MARIO ALMEIDA 

BRITO, EDSON DIAS PINTO JUNIOR, FELIPE FERNANDO DE BRITO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:14.970/MT

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

OAB:OAB/MT 15.283, Marcos Douglas W. Taques da Silva - 

OAB:16.583, MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - 

OAB:16583/O MT, SYRHAM MARIA DE ARRUDA REIDEL FONSECA - 

OAB:OAB/MT 20.809

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerido/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 270/288, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 938673 Nr: 53978-92.2014.811.0041

 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: BODS, GRAUCIENE MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOPPING TRÊS AMÉRICAS, LOJAS ESTUDIO 

Z

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO MANOEL SILVA BEGA 

- OAB:OAB/PR 38.266, NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO - OAB:6.037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953/MT, JEAN JOSÉ CLINI - OAB:7942/MT, JOÃO FELIPE 

MORAES FERREIRA - OAB:7622/DF, MARCUS VINICIUS GLERIAN - 

OAB:12112/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida Loja Estudio Z, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar as 

alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 942748 Nr: 56217-69.2014.811.0041

 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: STEEL ROL INSDUSTRIA E COMERCIO DE 

EMBALAGENS METÁLICAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDM DO VALE ARMARINHOS-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CASSIUS BISCALDI - 

OAB:153343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 A parte requerida foi devidamente citado por edital (fl. 62), porém não 

apresentou embargos monitórios/contestação. Dessa feita, decreto-lhe a 

revelia.

Deste modo, a fim de se evitar futura arguição de nulidade processual, 

nos termos do art. 72, inciso II do CPC, nomeio-lhe curador na pessoa do 

Defensor Pública atuante perante esta unidade judiciária, que deverá ser 

intimado e terá vista dos autos para apresentar resposta no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1083859 Nr: 3388-43.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ROSA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARÇAL VIEIRA E 

SILVA - OAB:31.444/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156

 Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo requerido e JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o presente feito, e o faço com 

amparo no artigo 337, inciso X, do Código de Processo Civil/2015.Condeno 

o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º e §6º do CPC/15.Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as baixas necessárias.P.R.I.C.Cuiabá(MT), 21 de agosto de 

2018.Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1135683 Nr: 25388-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON CAMPOS PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial para 

CONDENAR a parte ré ao pagamento R$ 5.539,60 (cinco mil quinhentos e 

trinta e nove reais e sessenta centavos), 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 05/09/2015.Considerando a sucumbência mínima do 

autor, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, arquive-se.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 955519 Nr: 2843-07.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A, CUYABA IMOVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:OAB/SP 

152165, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB:8.360/MT

 Nos termos do art. 10 do CPC, manifestem-se as requeridas sobre o 

pedido de desistência formulado à fl. 129, no prazo de 15 ( quinze) dias.

 No mesmo prazo, e sem prejuízo da determinação supra, intimem-se as 

partes para especificarem as provas de pretendem produzir.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1094530 Nr: 8213-30.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS NASRALA NETO, MARA LILIAN SOARES 

NASRALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSSI RESIDENCIAL S/A, NIEVRE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS CASSIO LOPES DE 

LIMA - OAB:19495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18.017/A

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fl. 192/v.

Após, ao arquivo com as devidas baixas.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 226606 Nr: 33738-97.2005.811.0041

 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: ORLANDO MARIANO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL BALBINO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O, FRANCINI CORREA DA SILVA - OAB:24370/O, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, NEWTON LUIZ VASCONCELOS 

DE BRITTO - OAB:1264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE DIAS VIRMIEIRO 

BALBINO - OAB:9625/O MT, ELMIR DIAS VIRMIEIRO - OAB:11767/MT, 

HÉLIO REZENDE GUIMARÃES - OAB:6.720/MT, JOSILAINE DIAS 

VIRMIEIRO DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 9927

 Trata-se de Execução de Honorários Advocatícios Sucumbenciais em que 

Geraldo Carlos de Oliveira e Orlando Mariano de Carvalho move em 

desfavor de Abel Balbino Guimarães.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito (fls. 532).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 No mais, expeça-se alvará em favor da parte autora, observando-se os 

dado bancários indicados às fls. 535.

Sem custas remanescentes e honorários.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 887091 Nr: 21310-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ORCIOLI DA SILVA, MARISA APARECIDA 

FARIAS CUNHA, CELSO OLIVEIRA GOES, LAFG, ANA PAULA FERREIRA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOPPING TRÊS AMÉRICAS, CINEMAIS 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN JOSÉ CLINI - 

OAB:7942/MT, JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA - OAB:7622/DF, LUIS 

FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:3.936/MT, PHETERSON 

CALAZANS DO PRADO DUARTE - OAB:OAB/MT 16.538

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel;, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 942748 Nr: 56217-69.2014.811.0041

 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: STEEL ROL INSDUSTRIA E COMERCIO DE 

EMBALAGENS METÁLICAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDM DO VALE ARMARINHOS-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CASSIUS BISCALDI - 

OAB:153343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, com fundamento no art. 487, 

inciso I e 701,§2º, ambos do CPC/2015, a presente ação monitória ajuizada 

por Steel Rol Indústria e Comércio de Embalagens Metálicas Ltda. em face 

de MDM do Vale Armarinhos - ME, para condenar a empresa ré ao 

pagamento no valor originário de R$ 1.180,00 (mil cento e oitenta reais), 

sobre o qual incidirá correção monetária pelo índice do INPC a do 

vencimento de cada um dos títulos e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 406 do Código Civil c/c o 

art. 161 do CTN), que ocorreu em 01/04/2016. Condeno a ré ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§1 e 2º, 

do CPC/2015. Com o trânsito em julgado da presente demanda, fica 

constituído de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se na 

forma executiva (art. 701, §2º do CPC).Consigno que realizada nova 

busca junto aos sistemas Bacenjud e Renajud, não foram localizados 

bens, conforme extratos em anexo.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1098388 Nr: 9868-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZITA ANTONIA GOMES SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 

304 - SPE LTDA, THETO ASSESSORIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERARDO GOMES - OAB:3.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON DA COSTA MOTTA 

- OAB:14.870/MT, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:OAB/SP 

152165

 Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:a)DECRETAR a 

rescisão do contrato de compra e venda entabulado entres os litigantes ( 

fls. 34/43);b) CONDENAR a requerida RODOBENS INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA 304-SPE LTDA, à devolução do valor de R$ 23.340,70 ( vinte 

e três mil e trezentos e quarenta reais e setenta centavos), em favor dos 

autores, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso. c)TORNAR 

DEFINITIVA a liminar concedida às fls. 84/85 Face à sucumbência 

recíproca, condeno os litigantes ao pagamento pro rata das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de R$ 10% 

( dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo que cada parte irá 

pagar ao advogado da outra o valor dos horários sucumbenciais 

respectivos (arts. 85, § 14 do CPC).Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1163583 Nr: 37391-24.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STENIO DE ALMEIDA VARGAS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA RECHINO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO VALLE 

BARBOSA DOS ANJOS - OAB:7500

 Designo audiência de instrução para o dia 06 de fevereiro de 2019 às 14 

horas para oitiva das partes e testemunhas.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.
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Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1098378 Nr: 9866-67.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LASS, JUCIANE SAFFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLEGIO BATISTA DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALMEIDA VENÂNCIO 

LOUREIRO - OAB:OAB/MT 12.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10.001/MT

 Designo audiência de instrução para o dia 06 de fevereiro de 2019 às 16 

horas para oitiva das partes e testemunhas.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1116752 Nr: 17335-67.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MARCOS RAMOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAVO AGRIBUSINESS PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARY KATIANE MENDES 

CAMPOS - OAB:21.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 Ante o exposto: a)DECLARO O FEITO SANEADO;b)REJEITO a preliminar 

de ilegitimidade ativa;c)DEFIRO a produção das provas documental, 

testemunhal, e depoimento pessoal das partes, sob pena de 

confissão;d)Oportunizo as partes apresentar em Juízo, para 

homologação, delimitação CONSENSUAL das questões de fato e de direito 

da lide, a qual se homologada, vincula os sujeitos processuais;e)Designo 

audiência de instrução para o dia 06 de fevereiro de 2019 às 17 horas. 

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas;f)Cabe ao 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da 

hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo 

somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 

455, do CPC/2015;Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 21 de agosto de 

2018.Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1081024 Nr: 2045-12.2016.811.0041

 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: ZÉLIA PERFEITO DE CAMPOS, ESPOLIO DE LUIZ 

VICENTE DA SILVA CAMPOS, ZÉLIA PERFEITO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNIR RICARDO MALI NASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AZEM CAMARGO - 

OAB:19238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA 

- OAB:2982/MT, EVALDO GUSMAO DA ROSA - OAB:2982/MT, JULIO 

RAPHAEL IORIS DA ROSA - OAB:OAB/MT 20.564

 Designo audiência de instrução para o dia 07 de fevereiro de 2019 às 14 

horas para oitiva das partes e testemunhas.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026518-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVARRO COTRIM (AUTOR(A))

LUCIANA JAQUELINE RIBEIRO COTRIM (AUTOR(A))

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA GOMES DINIZ CARVALHO (RÉU)

ETEL APARECIDO DE CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026518-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROGERIO NAVARRO COTRIM, LUCIANA JAQUELINE RIBEIRO COTRIM RÉU: 

ETEL APARECIDO DE CARVALHO, ELZA GOMES DINIZ CARVALHO 

Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c.c Reintegração de Posse c.c 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ROGÉRIO NAVARRO COTRIM e 

LUCIANA JAQUELINE RIBEIRO COTRIM, em desfavor de ETEL APARECIDO 

DE CARVALHO e ELZA GOMES DINIZ CARVALHO. Para tanto, alegam os 

autores que na data de 6 de fevereiro de 2017 venderam para os 

requeridos o apartamento nº 2002, no Edifício Residencial Bonavita, 

localizado na avenida Juliano da Costa Marques, nº 877, Área C, Bairro 

Jardim Aclimação, nesta capital, pelo valor de R$ 725.800,00 (setecentos 

e vinte e cinco mil oitocentos reais). A forma de pagamento ficou 

estabelecida nas seguintes condições: a) 6 (seis) parcelas no montante 

de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), mensalmente, iniciando-se 

no dia 20 de fevereiro de 2017, por meio de transferência bancária, 

perfazendo-se o montante de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos 

reais); b) o pagamento do remanescente, no importe de R$ 700.000,00 

(setecentos mil reais) a serem quitados no dia 20 de agosto de 2017. Cita 

que decidiram realizar a venda do apartamento, uma vez que iriam se 

mudar para a cidade de Luís Eduardo Magalhães, no Estado da Bahia, 

onde o primeiro autor conseguiu um emprego. Ressalta que com o dinheiro 

da venda iriam adquirir um novo imóvel na cidade para a qual estavam se 

mudando. Ocorre que desde a primeira parcela os requeridos estão 

inadimplentes e apesar de diversas tentativas em receberem, não 

obtiveram êxito. Não bastasse, o primeiro reclamante foi demitido do 

emprego assumido no Estado da Bahia, e, com isso, a situação de 

inadimplência dos Réus passou a impor ainda mais ônus aos Autores, pois 

além de perderem a renda mensal, não puderam contar com os valores 

devidos referente ao apartamento vendido nesta capital. Assim, diante da 

inadimplência dos réus, pugna pelo deferimento da liminar para determinar 

a imediata reintegração na posse do imóvel indicado na inicial, inclusive 

com apoio de força policial se necessária. Com a inicial vieram os 

documentos. 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. In casu, verifico que o pedido 

liminar não merece prosperar diante da ausência dos requisitos inerentes 

a medida pretendida. A despeito das razões veiculadas na inicial, não 

ficou demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito 

invocado, máxime se levar em conta que em se tratando de pedido de 

reintegração de posse por descumprimento contratual, o STJ possui 

entendimento de que é imprescindível que seja feita a prévia rescisão 

contratual por meio de decisão judicial, ainda que tenha cláusula resolutiva 

expressa, diante da necessidade de se observar o princípio da boa-fé 

objetiva que norteia os contratos. Nessa esteira, eis o seguinte julgado do 

STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. 
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DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a 

jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia 

manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra 

e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, 

ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade 

de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. 

Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória 

de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e 

venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e 

será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de 

minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, 

REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009) (..)” (AgRg no REsp 

1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013) Em igual sentido, também é o 

TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE – CONTRATO DE ALIENAÇÃO - NECESSIDADE DE AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL – CONDICIONAR A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se ainda não 

rescindido o contrato de compra e venda, não há que se falar em posse 

injusta. Em caso de concessão de liminar de reintegração de posse, pode 

ser determinada a prestação de caução por critério de discricionariedade 

do Magistrado, conforme artigo 798 CPC/1973 (atual 297 CPC/2015) e 

artigo 804 do CPC/1973 (atual 300 §1º do CPC/2015), visando a garantir a 

reparação de eventual prejuízo que o deferimento daquela antecipação da 

tutela possa causar. (AI 26333/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016) Outros Tribunais: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Liminar de reintegração de posse indeferida. 

A liminar postulada é consequência de eventual decisão de procedência 

do pedido resolutório. Concessão da medida liminar que requer o 

estabelecimento do contraditório. Jurisprudência dominante. ANTE A 

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA, É NEGADO SEGUIMENTO DE PLANO AO 

RECURSO (ART. 557, CAPUT, CPC). (Agravo de Instrumento Nº 

70047191267, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Rubem Duarte, Julgado em 30/01/2012). (TJ-RS - AI: 70047191267 RS , 

Relator: Rubem Duarte, Data de Julgamento: 30/01/2012, Vigésima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/02/2012). Demais 

disso, entendo prudente aguardar o contraditório a fim de que se possa 

formar convicção mais segura a respeito da questão. Consigno ainda que, 

por se confundir com o próprio mérito da demanda e seu caráter 

satisfativo, a questão será apreciada por ocasião da sentença. Por fim, 

consigno ainda a ausência de perigo de dano, já que de acordo com a 

inicial, a inadimplência pende desde o ano de 2017, e somente agora a 

parte requerente vem em juízo rogando providências. Assim, ausente um 

dos requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe. Ante o exposto, 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência designada para o dia 29/10/2018, às 11h30, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019976-40.2018.8.11.0041. AUTOR: CELSO 

ALVES PINHO RÉU: FERNANDO FANTINEL PICOLLI Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL c.c DEVOLUÇÃO DE 

QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por CELSO ALVES PINHO 

em face de FERNANDO FANTINEL PICOLLI. Em síntese, afirma que na data 

de 28/12/2014 fechou negócio com o Requerido e procedeu a compra da 

máquina, denominada escavadeira hidráulica marca New Holland, chassi: 

n5aa01086, ano 2005 conforme discrição no contrato, pelo valor ajustado 

de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais). O pagamento ficou 

estipulado da seguinte forma: 1. Um veículo gol TL MB S, ano 2014 e 

modelo 2015 no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), entregue 

ao Requerido Fernando; 2. Uma importância no valor de R$ 14.700,00 

(catorze mil e setecentos reais), representado por 3 (três) cheques de 

terreiros, sendo o primeiro no valor de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos 

reais) de titularidade de Francisco de Assis Soares, do banco Itaú, cheque 

n.º AA-000842, conta: 35703-2, e 2º cheque no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) do banco do Brasil, de titularidade de Organização de 

Terras Brasil Norte, agência 0046, cheque: 850122 e 3º cheque do Banco 

Sicredi, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de titularidade de 

Moises Carvalho Rodrigues, agência 0804, cheque: 000369, entregue ao 

Requerido Fernando e todos os cheques compensados; 3. Um cheque no, 

no valor de R$ 20.000,00, de titularidade de Celso Alves Pinho, a vista, 

cheque: 850887, Banco do Brasil, agência: 4043-6, entregue ao Requerido 

e compensado; 4. Cheque no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o 

dia 20/02/2017, cheque n.º 169, Banco Itaú, agência: 8270, entregue ao 

Requerido e compensado; 5. Cheque no valor de R$ 57.300,00 (cinquenta 

e sete mil, e trezentos reais), para o dia 30/03/2017, cheque: UA-000169, 

banco: Itaú, conta corrente: 74222-7, agência 8270, entregue ao 

Requerido e não compensado em razão do Requerido não ter cumprindo 

com sua obrigação atinente a consertos técnicos no equipamento. Ocorre 

que o requerido omitiu defeitos no maquinário, sendo que após a aquisição 

veio apresentar problemas no comando hidráulico e na parte rodante. Ao 

ser contatado o réu, este se comprometeu em realizar os 

reparos/consertos, no entanto, até a presente data nada fez para sanar o 

impasse apresentado, estando amargando prejuízos. Ressalta que do 

valor acordado foi realizado o pagamento parcial de R$ 64.700,00 

(sessenta e quatro mil e setecentos reais) referentes às parcelas dos 

itens 1, 2, 3 e 4. No tocante ao pagamento do cheque no valor de R$ 

57.300,00 (cinquenta e sete mil, e trezentos reais), previstos no item “5”, 

ficou condicionado ao conserto/reparos do equipamento. Apesar das 

diversas tentativas de solucionar o problema, não obteve êxito. Não 

bastasse, o réu imbuído de má-fé apresentou o cheque 2 (duas) vezes 

para compensação, o qual retornou por falta de provisão de fundos, 

acarretando a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção de 

crédito, além de ficar com restrição de limites junto ao banco. Diante do 

inadimplemento contratual do requerido e dos prejuízos que acarretou ao 

autor, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para: i) suspender a 

exigibilidade do cheque n.º 000170, bem como para que o SERASA 

proceda a exclusão do apontamento junto ao SERASA e demais órgãos de 

proteção ao crédito; ii) seja mantido na posse do bem. Com a inicial vieram 

os documentos. 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. In casu, tenho que o pedido 
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liminar merece prosperar diante da presença dos requisitos inerentes a 

tutela provisória de urgência. Identifico a probabilidade do direito deduzido, 

notadamente pelos documentos juntados, tais quais, “conversas de 

watzap” e termo de declaração do Sr. João Mario da Silva, o qual 

intermediou a venda do maquinário e alertou o requerido que precisava de 

revisões e substituições de peças antes de colocar à venda para 

terceiros, em razão dos defeitos graves. Resta demonstrado que a parte 

requerida confessa nas conversas os problemas do maquinário, de forma 

que não poderia ter apresentado o cheque de R$ 57.300,00 (cinquenta e 

sete mil, e trezentos reais), previstos no item “5”, que ficou condicionado 

ao conserto/reparos do equipamento. Assim, não tendo o requerido 

comprido a sua parte no contrato, tem-se que o que cheque que gerou a 

negativação do nome do autor era inexigível. Quanto ao requisito do perigo 

de dano, este é evidente, tanto pela possibilidade de cobrança, em tese, 

indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição 

negativa no nome da parte reclamante, que ficará privada de realizar 

transações comerciais. Em relação ao pedido do autor para ser mantido na 

posse do maquinário, vejo que também merece guarida, pois até que 

sobrevenham maiores subsídios após a formação do contraditório, melhor 

assegurar a situação na forma que se encontra. 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. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

o pedido de tutela de urgência para: i) SUSPENDER provisoriamente a 

inexigibilidade do cheque: UA-000169, Banco: Itaú, Conta corrente: 

74222-7, agência 8270, no valor de R$ 57.300,00 (cinquenta e sete mil, e 

trezentos reais); ii) DETERMINAR a expedição de ofício ao Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA para que efetue a exclusão do 

nome do Requerente dos seus bancos de dados, tão somente em relação 

ao débito oriundo do cheque: UA-000169, Banco: Itaú, Conta corrente: 

74222-7, agência 8270, no valor de R$ 57.300,00 (cinquenta e sete mil, e 

trezentos reais), no prazo de 5 (cinco) dias; iii) MANTER o reclamante na 

posse da escavadeira hidráulica marca New Holland, chassi: n5aa01086, 

ano 2005. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

29/10/2018, às 10h, com vistas à conciliação 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). Cite-se a parte requerida para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (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). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026505-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA FERREIRA DINIZ RÉU: AGEMED SAUDE S/A Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS c.c PEDIDO DE LIMINAR que promove MARIA APARECIDA 

FERREIRA DINIZ em face de AGEMED PLANOS DE SAÚDE S/A. Para tanto, 

argumenta que possui contrato de plano de saúde com a requerida há 2 

anos e 10 meses. No dia 03/07/2018 a requerente procurou atendimento 

médico no Hospital São Mateus, sendo surpreendido com a informação de 

que o plano havia sido cancelado. Ocorre que os pagamentos das 

mensalidades estão em dia, não havendo razão para o cancelamento. 

Assim, pugna pelo deferimento do pedido liminar para que a ré restabeleça 

o plano de saúde, sob pena de aplicação de multa diária. Com a inicial os 

documentos. 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. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar frente à presença dos requisitos. Na espécie a 

probabilidade direito vem demonstrada pelos comprovantes de 

pagamentos encartados junto ao ID n. 14788547, donde se infere que as 

mensalidades estão adimplentes, de forma que não teria razão para a ré 

ter cancelado o plano. O perigo de dano decorre do risco de manutenção 

do estado atual, pois diante do cancelamento do plano de saúde a autora 

ficará impossibilitada de realizar consultas e buscar atendimentos 

médicos. Por outro lado, 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. Ante o exposto, 

CONCEDO a tutela de urgência para DETERMINAR que a parte ré 

RESTABELEÇA O PLANO DE SAÚDE DA AUTORA, no prazo de 48h, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízos de outras providências 

pertinentes para coibir eventual descumprimento à decisão judicial. Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 29.10.2018, às 11h, 

com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 17 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 
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Processo Número: 1026587-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026587-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AGROPECUARIA TROPICAL LTDA RÉU: ERIVELTO DA SILVA GASQUES, 

RN COMERCIO VAREJISTA S.A, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA DE ALUGUÉIS C.C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por AGROPECUÁRIA 

TROPICAL, em desfavor de RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A., DISMOBRAS 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S/A e ERIVELTON DA SILVAS GASQUES. Em 

síntese, narra que inicialmente realizou contrato de locação do imóvel 

descrito na inicial com a requerida DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A, 

tendo como fiador ERIVELTON DA SILVAS GASQUES. Apesar de o 

contrato de locação ter sido extraviado, afiança que tinha vigência em 

01/09/2010, sendo posteriormente feito um aditivo com início em 

01/10/2010 e término em 10/10/2015. Com a fusão entre as redes 

varejistas Dismobras (City Lar) e RN Comércio Varajista S.A (Ricardo 

Eletro), a 1ª requerida RN COMÉRCIO assumiu a solidariedade contratual 

na obrigação locatícia, passando a realizar o pagamento desde então. 

Ocorre que a partir de 05/05/2016 iniciaram os depósitos inferiores à 

atualização contratual, e em novembro de 2017 os requeridos deixaram de 

fazer os pagamentos. Apesar das diversas tentativas amigáveis de sanar 

o impasse apresentado, não logrou êxito, tendo os requeridos um débito 

atual de R$ 556.676,46 (quinhentos e cinquenta e seis reais e seiscentos 

e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos) entre aluguéis em 

atraso e demais encargos locatícios (IPTU). Assim, pugna pelo deferimento 

da tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel, no prazo 

de 15 (quinze) dias ou outro prazo que entender cabível. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Nos termos do artigo 59, § 1º, VIII, da Lei nº. 

8.245/91, a liminar para desocupação do imóvel não residencial locado 

poderá ser concedida quando a ação de despejo tenha sido promovida em 

até 30 (trinta) dias do término do contrato ou do prazo para o cumprimento 

voluntário da notificação, mediante caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel. Além das hipóteses previstas na Lei de Inquilinato, para 

fins de concessão da medida liminar de despejo, deverão estar presentes 

os requisitos do artigo 300 e 311 do CPC, autorizadores da concessão da 

tutela antecipada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. 

AÇÃO DE DESPEJO PARA RETOMADA. LIMINAR. POSSIBILIDADE. 

Preenchimento dos pressupostos autorizadores do deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela, pois presentes a verossimilhança das 

alegações da demandante e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação (art. 273, do CPC). Ademais, preenchida a exigência da 

Lei nº 8.245/91, qual seja, a notificação por escrito do inquilino, com a 

concessão de prazo de trinta dias para desocupação. Precedentes 

jurisprudenciais. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70058329228, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

11/06/2014) No caso dos autos, consoante alegado na inicial houve a 

perda do contrato de locação, não sabendo por certo os seus termos, o 

que torna prudente aguardar a formação do contraditório, já que não 

restou demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito 

invocado. Ademais, também não ficou comprovada a urgência da medida, 

pois os atrasos pendem desde novembro de 2017 e somente agora a 

parte vem em juízo rogando providências. Nessa esteira, eis o seguinte 

julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. CONCESSÃO. CASO 

CONCRETO. POSSIBILIDADE. DENÚNCIA VAZIA. CONTRATO DE 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL POR PRAZO INDETERMINADO. 

DESPEJO IMEDIATO DO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. MATÉRIA DE FATO. CASO 

CONCRETO. 1. A justiça gratuita é benefício destinado às pessoas 

efetivamente necessitadas, sendo a alegação de insuficiência de 

recursos da parte sujeita à análise subjetiva, caso a caso. Concretamente, 

demonstra a parte agravante auferir rendimento compatível com o 

parâmetro de cinco salários mínimos, adotado por este Tribunal. Ademais, 

não há nos autos elementos que evidenciem ausência dos pressupostos 

necessários à concessão da benesse, de modo em que se impõe o 

deferimento da gratuidade. Inteligência do art. 99, §2º, do CPC/15. 2. A Lei 

de Locações (Lei n. 8.245/91), em seu artigo 59, §1º, VIII, c/c art. 57, 

determina expressamente os requisitos necessários para o deferimento 

de medida liminar de despejo, nas hipóteses de contrato de locação de 

não residencial por prazo indeterminado. Acontece que, além das 

hipóteses previstas na Lei de Inquilinato, para fins de concessão da 

medida liminar de despejo, deverão estar presentes os requisitosdo artigo 

300 e/ou 311 do CPC/15, autorizadores da concessão da tutela 

antecipada, quais sejam, prova inequívoca e convencimento da 

verossimilhança, requisitos específicos, bem como perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo – hipóteses, aqui, não verificadas. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Registro que depois da 

angularização processual poderá ser reapreciada a pretensão autoral. 

Diante do exposto, indefiro liminarmente o pedido de tutela de urgência por 

ausência dos requisitos legais. Por outro lado, a nova lei processual em 

seu art. 98, §6º, permite o parcelamento das custas processuais. Diante 

disto, defiro o parcelamento das custas processuais e taxas judiciária em 

6 (seis) parcelas mensais. Recolha-se a primeira parcela no prazo de 15 

dias (art. 290 do CPC). Após o recolhimento cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência designada para o dia 29/10/2018, às 12h, com vistas à 

conciliação 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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 20 de agosto de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE 

DIREITO

Sentença
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Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006043-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

THAYSA DA SILVA FRANCISCO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Thaysa da Silva Francisco, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 26/06/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12950316. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pedido administrativo, 

ausência de documentos no requerimento na esfera administrativa e 

comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, aduz que o 

nexo causal não está comprovado e que também não há provas da 

invalidez, bem como impugnação dos documentos juntados pela autora. 

Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o 
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valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora 

fluam somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir 

do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 12950316. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 26/06/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

12950316, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em ID 

12149674 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 12149674. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 12149671, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 26/06/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 12149674), bem como laudo pericial (ID 12950316). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 26/06/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12950316, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do punho esquerdo com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

12.50% (doze ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos punhos, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete e cinquenta centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que 

a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do 

evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 
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pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 26/06/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 17 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007314-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA (ADVOGADO(A))

DALTON RODRIGO TABORELLI DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007314-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DALTON RODRIGO TABORELLI DA SILVA ARAUJO RÉU: MRV PRIME 

FAVA INCORPORACOES SPE LTDA Cuida-se de Ação Declaratória De 

Nulidade De Clausula Cntratual Cumulada Com Restituição De Valores E 

Danos Morais, ajuizada por Dalton Rodrigo Taborelli Da Silva Araújo, em 

face de M. R. V. Prime Fava Incorporações SPE LTDA, em que pretendia 

reparar os danos causados. Nota-se que a parte autora foi devidamente 

intimada para que emendasse a petição inicial, sob pena de indeferimento, 

conforme se verifica o despacho de ID 12397480. Todavia, deixou de 

atender a determinação judicial, tendo sido certificada a sua inércia, 

consoante ID 13213249. É o relatório do necessário. Decido. Tendo em 

vista a inação da parte autora, embora devidamente intimada, INDEFIRO a 

petição inicial por ausência dos requisitos do art. 319, incisos II e VII, do 

CPC. Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA, sem resolução de 

mérito a presente ação, com base no art. 485, inciso I, do CPC. Defiro a 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais. Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos observando as 

formalidades legais. Cuiabá - MT, 20 de agosto de 2018. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005574-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

JOSUE DE SA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005574-51.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSUE DE SA FERREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Josue de Sá Ferreira, em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 23/04/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 12956502. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de documentos necessários em via administrativa e ausência de pedido 

administrativo. No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e 

que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja 

julgada procedente ao Autor, requer que o valor da indenização seja 

proporcional ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da 

citação e a correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. 

A perícia judicial foi colacionada ao ID 12956502. Manifestaram-se as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 23/04/2017. Verifico que em sede da Audiência de 

Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 12956502, e não há outras 

provas a serem produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I 

– Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a 

preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder 

S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 12163090. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em 

ID 12163090 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência 

de comprovação de entrega da documentação necessária à regularização 

do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 23/04/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 
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(ID 12069837), bem como laudo pericial (ID 12956502). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 23/04/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12956502, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

12.50% (doze ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos ombros, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), resulta a quantia de 

R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$1.687,50 (um mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 23/04/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013820-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLENIR CANDEIA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1013820-70.2017.8.11.0041 AUTOR: CLENIR 

CANDEIA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a expedição de 

alvará na conta indicada em Id. 14257051. Ante o exposto, diante da 

satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029493-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO REIS DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029493-06.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CATARINO REIS DOS SANTOS SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Catarino Reis dos Santos Silva, em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 01/07/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 11484530. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência 

de pedido administrativo. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 13424687. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 01/07/2017. Verifico que já foi 

produzido laudo médico de ID 13424687, e não há outras provas a serem 

produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 9997311. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 01/07/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 
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recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 9997311), bem como laudo pericial (ID 13424687). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 01/07/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13424687, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do estrutura neurológica com repercussão avaliada em 

25% (vinte e cinco por cento) de 100% (cem por cento), calculada em 

25% (vinte e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de lesões neurológicas, o percentual 

incidente é de 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 25% 

(vinte e cinco por cento), resulta a quantia de R$ 3.375,00 (três mil, 

trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório 

a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir 

da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir 

do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o 

salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), a título 

de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a 

partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir 

da data do sinistro em 01/07/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de agosto de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021034-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA APARECIDA DE ALMEIDA MATIAS (EXEQUENTE)

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1021034-15.2017.8.11.0041 AUTOR: LUANA 

APARECIDA DE ALMEIDA MATIAS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 14628686. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012305-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JORDAN RAFAEL SILVA SANTOS LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1012305-97.2017.8.11.0041 AUTOR: 

JORDAN RAFAEL SILVA SANTOS LOPES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 14051568. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015656-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

GILDAZIO INACIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1015656-78.2017.8.11.0041 AUTOR: 

GILDAZIO INACIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 14494705. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010593-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LOUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1010593-72.2017.8.11.0041 AUTOR: 

RICARDO LOUIZ DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 13732722. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 
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Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017665-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1017665-13.2017.8.11.0041 AUTOR: 

DENILSON ALVES PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 14284253. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020512-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO SANTOS RAMOS (EXEQUENTE)

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1020512-85.2017.8.11.0041 AUTOR: EDESIO 

SANTOS RAMOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 13787850. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026544-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JUCILENE APARECIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026544-09.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUCILENE APARECIDA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Jucilene Aparecida de Souza, em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 04/07/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 11469565. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pedido administrativo e 

ausência de documentos no requerimento da esfera administrativa. No 

mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não 

há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente 

ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, 

que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 13425570. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 04/07/2017. 

Verifico que já foi produzido laudo médico de ID 13425570, e não há 

outras provas a serem produzidas. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 9618323. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em ID 

9618323 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 04/07/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 
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aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 10398544), bem como laudo pericial (ID 13425570). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 04/07/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13425570, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do pé direito com repercussão avaliada em 25% (vinte e 

cinco por cento) de 50% (cinquenta por cento), calculada em 12.50% 

(doze ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda permanente da mobilidade de um 

dos pés, o percentual incidente é de 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 1.687,50 (um mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do importe de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do 

STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 04/07/2017 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de 

agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031772-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

MARIA LUSINEIDE CAETANO DE FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031772-62.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA LUSINEIDE CAETANO DE FRANCA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Maria Lusineide Caetano de França, em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 10/10/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 11500035. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de documentos necessários em via administrativa e ausência de pedido 

administrativo. No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e 

que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja 

julgada procedente ao Autor, requer que o valor da indenização seja 

proporcional ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da 

citação e a correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. 

A perícia judicial foi colacionada ao ID 13425177. Manifestaram-se as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 10/10/2016. Verifico que já foi produzido laudo 

médico de ID 13425177, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

10268803. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em 

ID 10268803 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência 

de comprovação de entrega da documentação necessária à regularização 

do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 
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reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 10/10/2016. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 10268793), bem como laudo pericial (ID 13425177). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 10/10/2016, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13425177, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos ombros, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), resulta a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 10/10/2016 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006604-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JURANDIR CASSIMIRO DE CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Jurandir Cassimiro De Carvalho, em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 07/11/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 12950763. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da 

inicial, ausência de documentos no requerimento da esfera administrativa 

e ausência de pedido administrativo. No mérito, aduz que o nexo causal 

não está comprovado e que também não há provas da invalidez, bem 

como impugnação dos documentos juntados pela autora. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 12950763. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 07/11/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

12950763, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da ausência de documentos 

Alega a ré que a petição inicial está incompleta, pois não foram alocados a 

ela os dados do veiculo comprobatórios das alegações. Sobre o tema, o 

art. 7º da Lei 6194/74 aduz que a indenização por veículo não identificado, 

será paga nos mesmos valores condições e prazos. Rejeito a preliminar 

mencionada. III – Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro 

Cia de Companhia de Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que 

o autor colacionou em ID. 12245644 a cópia do requerimento 

administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de entrega da 

documentação necessária à regularização do sinistro não impede a 

resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 
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de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 12245644. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo 

a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 07/11/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 12245637), bem como laudo pericial (ID 12950763). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 07/11/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12950763, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do joelho direito com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos joelhos, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Considerando que 

o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil quatrocentos e 

cinquenta reais), resulta a quantia de R$ R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária a partir da data do sinistro em 07/11/2017 (Súmula 43 

do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de 

agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002272-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIANE ALVES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Eliane Alves Dops Santos, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 15/12/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12955895. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de documentos no 

requerimento da esfera administrativa e ausência de pedido administrativo. 

No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também 

não há provas da invalidez, bem como impugnação dos documentos 

juntados pela autora. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao 

Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que 

os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 12955895. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 15/12/2017. 

Verifico que já foi produzido laudo médico de ID 12955895, e não há 

outras provas a serem produzidas. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em ID. 

11598806 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 
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SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 11598806. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo 

a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 15/12/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 11598805), bem como laudo pericial (ID 12955895). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 15/12/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12955895, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do joelho direito com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos joelhos, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Considerando que 

o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil quatrocentos e 

cinquenta reais), resulta a quantia de R$ R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária a partir da data do sinistro em 15/12/2017 (Súmula 43 

do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de 

agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002451-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

DAYARA TURCI ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002451-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAYARA TURCI ARRUDA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Dayara Turci Arruda, em face de Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat s.a., em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil e cento e sessenta reais). Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

30/11/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta 

estou infrutífera, conforme termo de ID 13362709. A parte requerida 

apresentou contestação, arguindo as preliminares de ausência de pedido 

administrativo. No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e 

que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja 

julgada procedente ao Autor, requer que o valor da indenização seja 

proporcional ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da 

citação e a correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. 

Houve a realização de perícia, ID 13362709, sendo apresentado laudo, 

manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 30/11/2016. Verifico que em sede da 

Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 13362709, e 

não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. 

Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a realização do pedido 

administrativo, consoante documento de ID 11621751. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar suscitada e passo a analise do mérito. 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 30/11/2016. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência e documentos médicos evidenciando o evento danoso (ID 

11621749), bem como laudo pericial (ID 13362709). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 30/11/2016, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 
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de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13362709, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do olho esquerdo com repercussão avaliada em 100% 

(cem por cento) de 30% (trinta por cento), calculada em 30% (trinta por 

cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso 

de perda completa de um dos olhos, o percentual incidente é de 30% 

(trinta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 100% (cem por cento), 

resulta a quantia de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a 

indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do 

evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 4.050,00 (quatro mil e 

cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária a partir da data do sinistro em 30/11/2016 (Súmula 43 

do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de 

agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006437-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

VIVIANE RUBHIA MORAES BELLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006437-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VIVIANE RUBHIA MORAES BELLO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Viviane Rubhia Moraes Bello, em face de Porto Seguro CIA De 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 18/12/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12957296. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e da falta de interesse de agir. No 

mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não 

há provas da invalidez, bem como, alega a regularidade do valor pago em 

sede administrativa. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao 

Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que 

os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 12957296. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 18/12/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 12957296, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise da preliminar suscitada. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

12221486. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 18/12/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 12221478), bem como laudo pericial (ID 12957296). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 18/12/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12957296, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito com repercussão avaliada em 

50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 35% 

(trinta e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se 

que para o caso de perda permanente da mobilidade de um dos membros 

inferiores, o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando o laudo pericial acostado consigna que a parte autora 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

direito com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 
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uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a Porto Seguro CIA De Seguros Gerais 

ao pagamento do importe em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária a partir da data do sinistro em 18/12/2017 (Súmula 43 do STJ). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de agosto de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011041-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICKAELLE JOAHNNE GOMES SICARELLI OLIVEIRA PAIXAO (AUTOR(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPEN ENGLISH LLC (RÉU)

 

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 apresentar o endereço completo da requerida, indicando 

o CEP, para expedição de carta de citação pelo correio, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas. Cuiabá, 20 de agosto de 2018 LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019633-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA ESTEVAM RODRIGUES (REQUERENTE)

LETICIA SILVA SOUZA PINHO (ADVOGADO(A))

VINICIOS ESTEVAM RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIARIO MATSUDA LTDA (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA MATSUDA LIMITADA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1019633-44.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 02/10/2018 às 10:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. 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, 23 de julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019393-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA DE LIMA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1019393-55.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 02/10/2018 às 10:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

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

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 23 de julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026249-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANNA LUIZA FERRARI OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1026249-35.2018.8.11.0041 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). A autora colacionou com a exordial uma Ata notarial de 

constatação de fato (ID 14750618), relatando a tentativa de alguns 

advogados em entregar os documentos na sede da Porto Seguro nesta 

cidade, oportunidade em que foram informados de que deveriam realizar o 

protocolo administrativo no Sindicato dos Corretores - SINCOR-MT. Diante 

dos fatos, e como a Ata Notarial é genérica, ou seja, não é especifica 

quanto ao pedido de protocolo da parte autora, esclareça a mesma se 

tentou realizar seu requerimento de pagamento administrativo na 

Seguradora ou no Sindicato, ou mesmo se efetuou reclamação na SUSEP, 

em 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012238-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012238-35.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 72 de 487



saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027345-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1027345-85.2018.8.11.0041. Vistos e etc. Intime-se o 

autor para apresentar os documentos exigidos conforme art. 260, II do 

CPC, no prazo de 10 (dez) dias, em especial o inteiro teor da petição e o 

instrumento de mandato. Analisando os autos, verifico que não há 

quaisquer informações quanto a Justiça gratuita, assim,em igual prazo 

deverá a parte autora comprova-la ou apresentar o pagamento das taxas 

judiciária, mediante a juntada do comprovante do depósito bancário. Após, 

concluso. Cuiabá, 20 de agosto de 2018. ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026851-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA PAUVELS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1026851-26.2018.8.11.0041. Vistos e etc. Intime-se o 

autor para apresentar os documentos exigidos conforme art. 260, II do 

CPC, no prazo de 10 (dez) dias, em especial instrumento de mandato. 

Analisando os autos, verifico que não há quaisquer informações quanto a 

Justiça gratuita, assim, em igual prazo deverá a parte autora comprova-la 

ou apresentar o pagamento das taxas judiciária, mediante a juntada do 

comprovante do depósito bancário. Após, concluso. Cuiabá, 20 de agosto 

de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014709-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (REQUERIDO)

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI (ADVOGADO(A))

 

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 manifestar 

sobre a petição de ID 13250272, no prazo de quinze (15) dias. CUIABÁ, 21 

de agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de 

Secretaria

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026593-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MANOEL FELIX RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1026593-16.2018.8.11.0041 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). No mesmo prazo deverá, 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). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá-MT 20 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022440-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIZETE FIALHO DE ARRUDA GOMES (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA CAPITALIZACAO S/A - SULACAP (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1022440-37.2018.8.11.0041 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). Em igual prazo, nos termos do art. 319, VII do NCPC, intime-a 

para apresentar a opção pela realização ou não de audiência de 

conciliação. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003321-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

RENATO CAMPOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003321-90.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para se manifestar sobre o pedido de extinção em razão de 

litispendência, em cinco dias. Cuiabá, 21 de agosto de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1026926-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON DE ANDRADE TARABAL (REQUERENTE)
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HILTON TARABAL (REQUERENTE)

ERNANDES MAURO SILVA (ADVOGADO(A))

NATHALIA DE ANDRADE TARABAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FANAIA PEREIRA (REQUERIDO)

ROSANGELA FANAIA PEREIRA (REQUERIDO)

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(REQUERIDO)

SILVIO JOSE PEREIRA (REQUERIDO)

WELLINGTON FANAIA PEREIRA (REQUERIDO)

AMALIA FANAIA PEREIRA SEABRA (REQUERIDO)

JANE MARQUES PORTELA TORRES (REQUERIDO)

MARIA HELENA FANAIA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que compulsando os presentes autos, 

verifico que os requeridos AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A, WELLINGTON FANAIA PEREIRA, SILVIO JOSE PEREIRA e 

MARIA HELENA FANAIA PEREIRA, foram citados, conforme avisos de 

recebimento juntados nos ID's 13792621, 13762226, 13878155 e 

13764375, respectivamente, não tendo apresentado qualquer 

manifestação nos presentes autos. Certifico também que o aviso de 

recebimento da citação de ROSANGELA FANAIA PEREIRA foi recebido por 

pessoa diversa à destinatária, conforme documento juntado no ID 

13764375. Igualmente, certifico que as correspondência das citações de 

ROGERIO FANAIA PEREIRA, JANE MARQUES PORTELA TORRES e 

AMALIA FANAIA PEREIRA SEABRA foram devolvidas, conforme 

documentos juntados nos ID's 13877310, 14064385 e 14065145, 

respectivamente. Desta forma, impulsiono os presentes autos, 

encaminhando intimação ao autor para que manifeste-se em 

prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias. CUIABÁ, 21 de agosto de 

2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016403-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALEX ROBERTO DE QUEIROZ SILVA (AUTOR(A))

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 Processo: 1016403-91.2018.8.11.0041. Vistos e etc. Cumpra-se 

a decisão proferida no RAI 1007625-61.2018.811.0000. Após o 

julgamento, concluso para deliberações. Cuiabá, 20 de Agosto de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026568-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VLADEMIR RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

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° 1026568-03.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

A autora informa que diante do recusa da ré em protocolizar o 

requerimento administrativo de pagamento do Seguro DPVAT, formalizou 

reclamação junto a SUSEP em 16/08/2018 (ID 14797452). No entanto, 

antes do decurso do prazo de 15 (quinze) dias para análise da referida 

reclamação (Resolução CNSP N° 279, 30/01/2013) já ajuizou esta Ação de 

Cobrança (16/08/2018). A par disso, intime a parte autora para apresentar 

a resposta da reclamação formalizada junto à SUSEP referida no ID 

14797452, bem como se persiste a recusa no protocolo administrativo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nos termos do artigo 32, § 3º, da Resolução 

TJ-MT/TP N. 03, de 12/04/2018, determino a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a devida organização dos 

documentos digitais ou digitalizados destes autos, em especial no que diz 

respeito à petição inicial. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003111-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAMERINO DE AZEVEDO (AUTOR(A))

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que compulsando os autos, denoto que as 

custas constantes no ID 14502342 foram recolhidas indevidamente em 

favor do FUNAJURIS do TJMT. Assim sendo, nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para providenciar a distribuição da Carta Precatória de ID 

13721368 e comprovar a sua distribuição e preparo no Juízo deprecado 

da Comarca de São Paulo, no prazo de 10 (dez) dias.. CUIABÁ, 21 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013837-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GUSTAVO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1013837-72.2018.8.11.0041 DESPACHO Consta no ID 

13308597 o relatório de entrevista realizado pela Seguradora Líder, no 

entanto, trata-se de pessoa divergente dos autos, assim, intime-se a parte 

autora para esclarecimento. 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 09:45 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, 7 de junho de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025411-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

VICTOR DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1025411-29.2017.8.11.0041 DESPACHO Recebo a emenda 

inicial e DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 24/10/2018 

às 08:45 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 
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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, 27 de junho de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038269-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

LEIDINAURA ISABEL RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038269-92.2017.8.11.0041 DESPACHO Recebo a emenda 

e DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 24/10/2018 às 

09:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 27 de junho de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001130-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE BEZERRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001130-72.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Recebo a 

emenda inicial e defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 

28/11/2018 às 08:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 17 de julho de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018641-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI DE DEUS (AUTOR(A))

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1018641-83.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 02/10/2018 às 09:30 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, 23 de julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018574-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA (ADVOGADO(A))

IRENE ANA CHAGAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1018574-21.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 02/10/2018, às 09:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 
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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, 23 de julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1017518-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ORIVALDO RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ELOIR LIPINSKI (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017518-50.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Conforme 

fundamentado pelo juízo, a caução requerida é uma imposição legal 

prevista no art. 59, §1° da Lei 8.245/91. Assim, para o cumprimento da 

liminar deferida, indispensável o seu cumprimento. Intime-se o autor para 

que preste caução no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo sem 

cumprimento da ordem, esta perderá automaticamente a sua eficácia, 

devendo o feito ter seu normal prosseguimento com a citação e intimação 

das partes para a audiência de conciliação designada. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Cuiabá, 21 de agosto de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1014516-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

AGAIDE CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Thiago Ribeiro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON LOPES DE SOUZA FILHO (RÉU)

GUILHERME LOPES DE SOUZA (RÉU)

WELLINGTON LOPES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014516-72.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Conforme 

preceitua o art. 651 da CNGC-MT os mandados judiciais serão distribuídos 

entres os Oficiais de Justiça através de sorteio: "Art. 651. Os oficiais de 

justiça cumprirão, indistintamente, mandados cíveis e criminais (COJE, 

artigo 129, caput), ficando vinculados aos processos através de sorteio, 

no momento da distribuição da ação, observado o disposto no artigo 129, 

§ 1.º, do COJE. Parágrafo único. Nas comarcas onde houver sido criada e 

instalada a central de mandados, os oficiais de justiça cumprirão os 

mandados por sorteio, nos termos da legislação que disciplina o seu 

funcionamento, cabendo a esta a estrita observação do prazo necessário 

para o cumprimento dos mandados que se encontra em posse dos 

oficiais." Assim, não cabe o direcionamento e/ou exclusão do Meirinho 

sorteado para o cumprimento da ordem conforme requerido pela autora. 

Desta forma INDEFIRO o pedido de ID 14855896. Cumpra-se integralmente 

a determinação de ID 14553429. Cuiabá, 21 de agosto de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018087-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL DIAS XAVIER (AUTOR(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1018087-51.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 02/10/2018 às 08:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se 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, 23 de julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020464-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL (ADVOGADO(A))

TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

KAREN AMARAL MAKRAKIS (ADVOGADO(A))

Thompson José de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO SALGADEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1020464-92.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 02/10/2018 às 12:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

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

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo 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, 24 de julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020135-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA XAVIER DE MORAES (RÉU)

DANIELA XAVIER DE MORAES - ME (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1020135-80.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 02/10/2018 às 11:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

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

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

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

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 872980 Nr: 11787-32.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO JUNIOR DE CAMPOS FIGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para se manifestar sobre os esclarecimentos 

prestados pelo perito à p. 222, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1101117 Nr: 10992-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE SALES DE ASSIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - 

OAB:18525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que o despacho de fl. 58 que determinou a intimação da 

requerida para se manifestar acerca do descumprimento do avençado não 

foi publicado ao patrono da mesma, conforme certidão de publicação de fl. 

61.

Certifico, ainda, que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI 

da CNGC, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

autora para requerer o que entende por direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 725848 Nr: 21607-80.2011.811.0041

 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: MOTO BRASIL LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, 

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA - OAB:22772

 Processo nº 21607-80.2011.811.0041

Código 725848

Vistos e etc.

 As partes, intimadas, não apresentaram objeção à proposta de 

honorários periciais de p. 1.798 (p. 1.803/1.805).

Assim, HOMOLOGO os honorários do perito em R$ 10.500,00 (dez mil e 

quinhentos reais), que serão pagos pela autora, como determinado à p. 

1724/1725, em 05 (cinco) dias.

Quanto as cartas precatórias expedidas para oitiva das testemunhas 

arroladas pela ré, do teor de suas manifestações de p. 1804, se infere 

que a parte desistiu de sua produção.

Do mais, cumpra-se integralmente a decisão de p. 1724/1725.

Cumpra-se com URGÊNCIA. Processo da meta 02/2018- CNJ.

Cuiabá, 17 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.: 813122 Nr: 19605-69.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDON LUIZ RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9201/MT, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:12487-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Com estas considerações e nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito esta ação de cobrança 

c/c indenização por danos morais proposta por EDSON LUIZ RAMOS em 

face de MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, para condená-la 

ao pagamento da indenização a título de invalidez permanente por 

acidente, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), devidamente 

atualizado pelo INPC a partir da data da contratação do seguro e juros de 

1% ao mês, da data da citação.Condeno a ré nas despesas processuais, 

bem como nos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação.Transitado em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 326198 Nr: 25925-48.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCBUG TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GUILHERME FONSECA DIAS RIBEIRO, 

MARIA AUGUSTA FONSECA DIAS RIBEIRO, COMERCIAL SANTA RITA DE 

PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Zanettini Berardo - 

OAB:229.055-SP, ILVANIO MARTINS - OAB:9468, LUCAS DE ARAUJO 

FERTRIN - OAB:274.113, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - OAB:2658/MT, 

MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO MONTENEGRO DE 

ALMMEIDA FILHO - OAB:16.744

 Vistos.

Intime-se a exequente para se manifestar sobre a petição de p. 178/181, 

em cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 926418 Nr: 47337-88.2014.811.0041

 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: ALDMAR DA SILVA BARCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 
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GONZAGA - OAB:7166-B/MT, Luiz Gustavo Derze Vilalba Carneiro - 

OAB:Oab/MT 17563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito esta ação declaratória de obrigação 

de fazer c/c dano moral e pedido de tutela antecipada proposta por 

ALDMAR DA SILVA BARCELOS em desfavor de ITAÚ SEGUROS S/A, 

para:a) Confirma a liminar deferida à p. 71;b) Condenar a ré ao pagamento 

do seguro de vida, no percentual de 50% (cinquenta por cento) de R$ 

42.611,60, corrigidos monetariamente a partir da data em que celebrado o 

contrato entre as partes e juros de 1% ao mês, da data de 

citação.Condeno as rés nas custas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Transitado em julgado, arquive-se com 

as baixas necessárias.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 231349 Nr: 803-67.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRENOMAT DRENAGEM E IRRIGAÇÃO MATO 

GROSSO LTDA

 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: TATIANA BENJAMIN VILLAR 

PRUDÊNCIO - OAB:9887-A/MT

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 392 , impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte executada 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 822378 Nr: 28552-15.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA, CARLOS 

ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOTERLENE LOPES DE 

MORAES - OAB:15133/MT

 Vistos

Os réus apresentaram reconvenção à p. 123/127, na vigência do 

CPC/1973, cujas custas processuais ainda não foram recolhidas.

A par disso, intimem-se os réus/reconvintes para comprovar o 

recolhimento das custas processuais em cinco dias, sob pena de não 

conhecimento.

Certifique a Gestora a data do protocolo da reconvenção constante à p. 

123/127.

Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 377442 Nr: 13870-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON LUIS DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RODRIGUES DO PRADO, 

IMOBILIÁRIA CLEIDE IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS ALVES DA SILVA - 

OAB:14778/MT, LUISA SOUZA XAVIER - OAB:4362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10115/MT, CLAUDISON RODRIGUES - OAB:9901/MT, 

EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - OAB:8463/MT, MILTON JONES 

AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade ativa do autor e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos dos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo 

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

verba honorária, que arbitro em R$ 10% (dez por cento) do valor da 

causa, na forma do artigo 80, § 2º, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 20 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.: 1040884 Nr: 42020-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMOLO GALVÃO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIO MARTINS DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA APARECIDA FRANTZ - 

OAB:7.929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO RODRIGUES 

VILELA - OAB:22537/O

 e as localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes 

e, ainda, quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou do 

lado ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da 

edificação ou da esquina mais próxima, exigindo dos interessados 

certidão do registro imobiliário. § 1º As mesmas minúcias, com relação à 

caracterização do imóvel, devem constar dos instrumentos particulares 

apresentados em cartório para registro.§ 2º Consideram-se irregulares, 

para efeito de matrícula, os títulos nos quais a caracterização do imóvel 

não coincida com a que consta do registro anterior.§ 3o Nos autos 

judiciais que versem sobre imóveis rurais, a localização, os limites e as 

confrontações serão obtidos a partir de memorial descritivo assinado por 

profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos 

limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico 

Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a 

isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja 

somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais.”Assim, OFICIE-SE 

novamente ao Cartório de 6° Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT, 

para que, em 15 (quinze) dias cumpra a determinação judicial exarada, 

registrando a carta de adjudicação conforme determinado a p. 65, 79, 95 e 

108, sob pena de incorrer nas sanções previstas por descumprimento de 

ordem judicial.Instrua o referido oficio com cópia integral dos presentes 

autos, eis que neste consta todos os documentos já solicitados pelo 

registrador. Em caso de descumprimento da ordem judicial, e nos termos 

do art.8° CNGC-EXTRAJUDICIAL – TJMT, oficie-se à Juíza Diretora do Foro 

de Cuiabá – Corregedora Permanente, solicitando a instauração de 

incidente para apuração de eventual infração cometida pelo registrador e 

prevista nas Normas Gerais.Em seguida, concluso para analise dos 

demais pedidos.Expeça-se o necessário.Cuiabá, 20 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.: 852868 Nr: 55641-13.2013.811.0041

 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: RENI ISOTTON DORNELLES - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A OAB/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados nesta ação de obrigação de 

fazer proposta por RENI ISOTTON DORNELLES - ME contra o BANCO 

SAFRA S/A.Custas pela autora, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 
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causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Após o 

trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem 

eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 20 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.: 776159 Nr: 29452-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEAGRO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1, BALANÇAS SATURNO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO JORGE LIMA - 

OAB:85028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER VIEIRA FLORES - 

OAB:39.693/RS, SANTIAGO FERNANDO DO NASCIMENTO - 

OAB:61890/RS

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos desta ação proposta por CEAGRO 

AGRÍCOLA LTDA. para CONDENAR, solidariamente, as rés FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS I e 

BALANÇAS SATURNO S/A ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta 

sentença (Súmula 362-STJ). Custas processuais pelas rés, assim como 

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.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 20 de agosto 

de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 941245 Nr: 55306-57.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO LEÃO DE MORAES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 55306-57.2014.811.0041

Código 941245

Vistos etc.

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária proposta por 

Reinaldo Leão de Moraes Filho em face de Bradesco Previdência e 

Seguros S.A. e Mafre Vida S.A.

A p. 192 foi nomeada como perita judicial Dr.ª Mairy Noce Brasil, a qual 

apresentou proposta de honorários de R$ 3.000,00 (Três mil reais) (p. 

288).

Somente a ré Mafre Vida S.A não concordou com a proposta de 

honorários, requerendo a sua minoração. (p. 327/328)

A ré Bradesco Previdência e Seguros S.A. comprovou o recolhimento da 

sua cota parte correspondente aos honorários periciais requeridos.

Intimado, a perita judicial manteve a proposta anteriormente apresentada. 

(p. 338/339)

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária proposta por 

Reinaldo Leão de Moraes Filho em face de Bradesco Previdência e 

Seguros S.A. e Mafre Vida S.A.

A ré Mafre Vida S.A se insurgiu quanto aos honorários periciais.

Esta ação é datada de 2014 e a pericia a ser realizada é de média 

complexidade, sendo razoável o valor pleiteado pela expert para a 

remuneração do seu trabalho, considerando o tempo necessário para a 

perfeita conclusão e entrega do laudo.

Ademais, a impugnação apresentada pela autora veio sem nenhuma 

fundamentação técnica sobre a quantidade de horas necessárias para a 

elaboração do referido estudo.

A par disso, homologo os honorários periciais em R$ 3.000,00 (Três mil 

reais).

Intime-se a ré Mafre Vida S.A para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

deposite os honorários periciais arbitrados, em sua quota parte, 

considerando que a quota parte da ré Bradesco Previdência e Seguros 

S.A. já está depositada nos autos.

Após, REQUISITE-SE a perita nomeada, via e-mail funcional ou telefone, 

informação sobre o inicio dos trabalhos periciais. A perita deverá entregar 

o laudo no prazo de 30 dias a contar da data de início dos trabalhos.

Desde já, autorizo o levantamento dos honorários periciais, na proporção 

de 50% com o início dos trabalhos periciais e o restante com a entrega do 

laudo pericial.

Intimem-se.

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Processo da meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 347600 Nr: 18048-23.2008.811.0041

 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: G DE ALMEIDA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODERNA MÓVEIS E DESIGNER, 

MADECENTER MÓVEIS IND. E COMERCIO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364, WELBER COSTA BAIMA - OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Processo nº 18048-23.2008.811.0041

Código 347600

Vistos e etc.

Sobre o pedido de p. 144/145, diga a ré Madecenter Móveis Ind. e 

Comercio Ltda - ME, em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

Após, concluso para deliberações.

Cuiabá, 20 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.: 1158143 Nr: 35143-85.2016.811.0041

 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: PAULO CESAR DE SOUZA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Tendo em vista que a parte ré requereu o cancelamento da audiência 

designada (p. 81), e que o autor manifestou desinteresse na mesma em 

sua inicial, CANCELO a audiência designada para o dia 27/08/2018 às 

09:00 que seria realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação.Nesta fase processual me compete proferir o despacho 

saneador.-Da preliminar de alteração do polo passivo.A ré requer a 

alteração do polo passivo, ou seja, excluindo ela e incluindo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ao argumento de que é ilegítima 

para figurar no polo passivo da demanda.As alegações da ré não 

prosperam, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio 

das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito.Com 

estas considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.As 

partes estão devidamente representadas e, inexistindo outras 

preliminares, declaro o feito saneado.Fixo como ponto controvertido se o 

autor, em decorrência do acidente de transito de 15/01/2014, adquiriu 

invalidez permanente. Para tanto, defiro a produção de prova pericial 
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requerido pela parte ré.Nomeio como perito do Juízo o Dr. Flávio de Melo 

Ribeiro, com endereço profissional na Av. das Flores, nº. 843, sala 43, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Telefone 

3025-3060 e 9223-7073, nesta Capital, o qual deverá esclarecer se a 

parte autora está inválida permanentemente, de forma total ou parcial, 

devendo responder, ainda, aos quesitos formulados pelas partes.Quanto 

aos honorários periciais, levando em consideração a complexidade da 

perícia e o exímio trabalho executado pelos peritos nomeados por este 

juízo, arbitro os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais).Como a perícia foi 

requerida pela ré, esta deverá suportar o ônus de sua realização.Intime-se 

a ré para o depósito dos honorários periciais.A ré já apresentou seus 

quesitos (p. 42/43). Assim, intime-se o autor para apresentar seus 

quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias.No mesmo prazo, devem as partes 

indicar assistente técnico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 342855 Nr: 13062-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANY DIAS DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DA 

SILVA OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 10.138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8575/MT, 

KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA 

SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO SAMPAIO DE 

FIGUEIREDO - OAB:109465/RJ, EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:10212, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A

 Diante do resultado infrutífero do bloqueio, expedi nova ordem ao 

Bacenjud, desta vez com o CNPJ indicado pela executada em sua defesa.

Aguarde-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 860775 Nr: 2330-73.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA 

DA GUIA LTDA, JOSE SEBASTIAO METELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA BRITO FREITAS - 

OAB:301.520 SP, MILTON ALVES DAMACENO - OAB:3.620-O, VICTOR 

HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12.839/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) FABIOLA 

BRITO DE FREITAS, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 214832 Nr: 23758-29.2005.811.0041

 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: CETÍMIO VIEIRA ZAGABRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 23758-29.2005.811.0041

Código: 214832

Vistos e etc.

Diante da inexistência da matrícula do referido imóvel usucapido, 

encaminhe-se as Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Nacional o 

laudo (p. 111/126) e os ofícios a p. 32 e 39 para que manifestem eventual 

interesse na causa.

Dê-se vistas ao Ministério público.

Cumpra-se com URGENCIA. Processo da meta 02/2018- CNJ.

Cuiabá, 20 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.: 901449 Nr: 30918-90.2014.811.0041

 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: SINAL VERDE TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, 

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - 

OAB:14526/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 Processo nº. 30918-90.2014.811.0041

Código 901449

Vistos etc.

Diante da afirmativa do perito sobre a impossibilidade de realização da 

perícia no veículo (p.219/220), e a venda dos automóveis informado pela 

autora (p.224/225), DEFIRO a perícia indireta.

A perícia deverá ser realizada mediante apresentação de documentos 

requisitados pelo perito à p. 219/220.

Portanto, a fim dar efetividade a perícia, determino que as partes forneçam 

todos os documentos solicitados pelo perito dos veículos Chevrolet S10 LT 

DD4 – 2013/2013, chassi 9BG148FH0DC497743, placa OBA-3328 e 

Chevrolet S10 LT DD4 – 2013/2013, chassi 9BG148FH0DC498259, placa 

OBA-3298, de acordo com o rol descrito (p.219/220).

Intimem-se todos.

Cumpra-se com URGÊNCIA. Processo da meta 02/2018- CNJ.

Cuiabá, 21 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 815522 Nr: 21967-44.2013.811.0041

 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: LINDAURA RODRIGUES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - 

OAB:15.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Certifco que, nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

ré para se manifestar sobre a petição de fls. 179/181, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de envio dos autos ao setor de arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 881924 Nr: 17966-79.2014.811.0041

 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: JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 

- OAB:12291/MT, JACKSON F. COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, 

JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para CONFIRMAR a liminar deferida à p. 46, 

e CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao 

autor, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta 

sentença (Súmula 362-STJ). Custas processuais pela ré, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do NCPC.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.: 1141555 Nr: 28110-44.2016.811.0041

 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: CELSO ALVES PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 Certifco que, nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

ré para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre a petição de fls. 

712/742.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 342855 Nr: 13062-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANY DIAS DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DA 

SILVA OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 10.138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8575/MT, 

KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA 

SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO SAMPAIO DE 

FIGUEIREDO - OAB:109465/RJ, EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:10212, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A

 Penhora infrutífera. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1188764 Nr: 936-26.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR FERREIRA LEITE - 

OAB:20.728, PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - OAB:14908, WEUDYS 

CAMPOS FURTADO - OAB:OAB/MT 14.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELDA STEFANELLO - 

OAB:3031-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para se manifestarem sobre o 

cálculo do Contador, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 923312 Nr: 45407-35.2014.811.0041

 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: PETROPLUS SUL COMÉRCIO EXTERIOR S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HENRIQUE ZERWES - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SOLANAS ANTUNES - 

OAB:333.397/SP, RODRIGO SETARO - OAB:234495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante da devolução de correspondência de fl.94 e, nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNG, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, a fim de que 

seja expedido mandado de citação no endereço informado à fl.91, no 

prazo de 05(cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027387-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA BRANCALIONI CAPAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027387-37.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de busca e apreensão cuja inicial narra que as partes firmaram um 

contrato de financiamento com garantia fiduciária. O Provimento nº 

004/2008-CM fixou a competência das varas bancarias para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central 

e esclarece em seu art. 1º, inc. I, §1: § 1º. Deverão tramitar por essas 

varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de 

crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. (destaquei) Se a ação busca o recebimento de 

valores com fundamento no inadimplemento dos contratos acima referidos, 

compete às Varas Especializadas em Direito Bancaria processar e julgar o 

feito. Assim, declaro de ofício a incompetência absoluta deste juízo para 

processar e julgar o feito, declinando da competência em favor de uma 

das Varas Bancarias de Cuiabá. E, com fundamento no artigo 64, § 3º, do 

CPC, encaminhem-se os autos para ser redistribuído a uma das Varas da 

Bancarias da Capital. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de agosto de 2018. 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1033791-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR(A))

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILO ARAUJO ARRUDA NETO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033791-41.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Goiabeiras Empresa de Shopping 

Center Ltda. da sentença que extinguiu a ação de despejo proposta contra 

Nilo Araújo Arruda Neto, deixando, contudo, de condená-lo em honorários 

advocatícios. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme 

preceitua o art.1.022 e ss do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação 

dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. Vejamos: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 
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esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo.” Analisando detidamente as razões recursais, observo que 

após o réu ter sido citado, entregou as chaves do imóvel objeto da lide ao 

autor, o que ensejou a extinção do feito, com a sua condenação nas 

custas processuais – ID 13486917. No entanto, não houve condenação do 

réu em honorários advocatícios. Desta forma, dou provimento aos 

embargos, para condenar o réu nas custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 85, §2º do CPC. Intime-se. Cuiabá, 21 de agosto de 2018. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1009890-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

PAULO DA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOABIO DINIZ MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009890-10.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA movida por PAULO DA 

ROCHA em desfavor de JOABIO DINIZ MORAES . O autor desistiu do feito 

e requereu a sua extinção sem resolução do mérito (ID 13019251). O réu 

sequer foi citado. Desta forma desnecessária a concordância da parte 

contrária quanto ao pedido de desistência. Assim, nos termos do art. 200, 

parágrafo único do CPC, homologo a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Concedo ao autor os 

benefícios da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031658-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOELCIO MENDONCA DE BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 17 

de agosto de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026576-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACIONE RODRIGUES DIAS (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

17 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013935-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MILTON BATISTA DE MELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

26 de julho de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028160-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS ALMEIDA DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

26 de julho de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020208-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY BENEDITO MIRANDA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

20 de julho de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015162-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES RODRIGUES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

20 de julho de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018006-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS PINTO AMARAL (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

26 de julho de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034690-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO TIAGO DA SILVA (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

26 de julho de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029217-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALENCAR VITOR MIRANDA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

WALDILSON ARRUDA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOCELI KUHN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

26 de julho de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016511-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO DA LUZ BERTULIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

26 de julho de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012378-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ELEUTERIO DE SOUSA CARDOSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

30 de julho de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022564-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BEZERRA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

30 de julho de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029984-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS (ADVOGADO(A))

RAFAEL VIANA ALONSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

30 de julho de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000949-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MARCELO MILITAO (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

30 de julho de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022630-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ELVIS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

2 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022110-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

6 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009207-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SOARES DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

21 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001679-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISVAL SILVA SANTOS (AUTOR(A))

MARCIO SALES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

sobre o cumprimento Voluntário da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

21 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005227-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA GRAZIELLE DE BRITO TORRES (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para apresentar 

endereço com CEP válido, no prazo de 05 (cinco) dias. 21 de agosto de 

2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009842-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA (ADVOGADO(A))

FM ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANIS FAIAD (RÉU)

DOM BOSCO EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP (RÉU)

KENNEDY REDONY DE JESUS MARQUES (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência para Citação do Réu Réu Francisco Anis Faiad, no prazo de 

05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no mandado, devendo a emissão 

da guia ser feita através do site www.tjmt.jus.br. 21 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005690-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (AUTOR(A))

SANDRO DANTAS CHIARADIA JACOB (ADVOGADO(A))

MARILIA MENDES CHIARADIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIVA VIAGENS E ECOTURISMO EIRELI - ME (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para apresentar um CEP 

válido, no prazo de 05 (cinco) dias. 21 de agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1129334 Nr: 22728-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DE ASSIS SIME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 39/40, razão pela qual torno sem efeito a tentativa 

de intimação de fl. 37, bem como, proceda-se a busca de endereço do 

Executado via Infojud, observando o CPF informado em fl. 40.

Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 103939 Nr: 16841-96.2002.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJALMIR DA SILVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15.729 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, conforme requerido, 

que caso positiva servirá o respectivo extrato de termo de penhora, salvo 

se o veículo estiver gravado por alienação fiduciária, em razão da 

restrição da propriedade.

Caso positiva a penhora, intime-se a parte Executada.

Do resultado, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1237722 Nr: 17443-62.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES LUIZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO HUMBERTO PINTO, GERSON 

PINTO

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

OAB:4.057/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Vistos etc.

Defiro a busca de endereço do Requerido Gerson Pinto via sistema 

Infojud, cujo extrato segue anexo à presente.

Das informações, manifeste-se a parte Requerente no prazo legal.

Indefiro o pedido de pesquisa de endereço do Requerido via INFOSEG, 

pois esta ferramenta é destinada exclusivamente às Varas Criminais.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 33075 Nr: 13850-84.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romeslav Borges Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassiano Ricardo Bettes - 

OAB:35100/PR, FERNANDO DE MIRANDA GRANZOTI - OAB:32887/PR, 

JOCIMARA MOCHI JORGE - OAB:32930/PR, José Dias de Souza 

Júnior - OAB:37171/PR, SANDRO W. PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:24.540-PR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de endereço da parte Executada via sistema Infojud, cujo 

extrato segue anexo à presente.

Das informações, manifeste-se a parte Exequente no prazo legal.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 863265 Nr: 4232-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA AFONSO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIAN FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB 128341 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a Executada não foi intimada acerca da penhora 

realizada (fl. 252), indefiro o pedido de expedição de alvará conforme 

requerido em fl. 259. Por consequência, intime-se a parte Exequente para 

promover a intimação da Executada, no prazo legal.

Defiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, salvo se o veículo 

estiver gravado por alienação fiduciária, em razão da restrição da 

propriedade.

Defiro a busca das declarações de imposto de renda da parte Executada 

junto à receita federal, que será realizada via sistema Infojud. Diante da 

natureza sigilosa dos documentos, determino sejam arquivados em pasta 

específica nesta Secretaria.

 Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Sendo positiva a penhora de bens via sistema Renajud, intime-se a parte 

Executada para ciência e, querendo, impugnar a penhora.

 Indefiro o pedido de pesquisa de bens da Executada via INFOSEG, pois 

esta ferramenta é destinada exclusivamente às Varas Criminais.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1081870 Nr: 2464-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, CID IMOVEIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO MACEDO DA SILVA 

JUNIOR, NILDES RODRIGUES DE MIRANDA SILVA, CARLOS ALBERTO 

MACEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se o alvará judicial em favor do Exequente, conforme deferido em 

fl. 79.

Defiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, conforme requerido, 

que caso positiva servirá o respectivo extrato de termo de penhora, salvo 

se o veículo estiver gravado por alienação fiduciária, em razão da 

restrição da propriedade.

Caso positiva a penhora, intime-se a parte Executada.

Do resultado, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 138357 Nr: 22815-80.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADRIANO MENDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO RODER, GILMARA 

SENGER RIBAS RODER, JOÃO RODER JUNIOR, VILMA CORREA RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

7.5.2, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da parte 

Autora, para apresentar o resumo da inicial, versão word, via e-mail 

cba.6civel@tjmt.jus.br , a fim de viabilizar a citação por edital, no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 247117 Nr: 14753-46.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA RIO BRAVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUIZ TISSIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTO BORGES JÚNIOR - 

OAB:8.674, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023, SÉRGIO DONIZETI 

NUNES - OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690, IVALDIR PAULO MUHL - OAB:14573/PR, MIRIAN C. 

RAHMAN MUHL - OAB:4.624/MT, VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO 

DE FIGUEIREDO - OAB:14229/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado IVALDIR PAULO MUHL OAB/PR 

14573/PR , para proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, 

caput, e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 409853 Nr: 1054-46.2010.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO LUIZ TISSIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA RIO BRAVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:14573/PR, Miriam Cristina Rahman Mühl - OAB:4624, VICENTE 

DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - OAB:14229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado IVALDIR PAULO MUHL OAB/PR 

14573/PR , para proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, 

caput, e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1197470 Nr: 3774-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO DONIZETTI NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUIZ TISSIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN C. RAHMAN MUHL - 

OAB:4624/MT, VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - 

OAB:14229/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado IVALDIR PAULO MUHL OAB/PR 

14573/PR , para proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, 

caput, e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1252997 Nr: 22114-31.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDEMAR - COMERCIAL DE CIMENTO DE MARQUI LTDA., 

JOSÉ CARLOS DE MARQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE DE MARQUI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA COSTA ABDO - 

OAB:20817
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 

330, inciso IV, c/c artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a presente Ação sem apreciação do mérito.Defiro o 

pedido de justiça gratuita a parte Requerente, consequentemente, deixo de 

condená-la em custas processuais.Deixo de arbitrar honorários 

advocatícios, em virtude da ausência de manifestação da parte 

contrária.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 451700 Nr: 23920-48.2010.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DE MARQUI JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINA CLÁUDIA AGUIAR, JOSÉ CARLOS DE 

MARQUI, SALMA ELIAS DE MARQUI, SONIA MARIA DE MARQUI, FÁTIMA 

APARECIDA DE MARQUI MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES ECHEVERRIA 

- OAB:4939, EMANUELA MARQUES SCHEVERRIA - OAB:OAB/MT 6.896, 

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - OAB:13565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Manoel Franco 

Marquez - OAB:22947/0

 Vistos etc.

Analisando os autos observo que este juízo já havia determinado a 

substituição do falecido Requerido Henrique de Marqui pelos seus 

sucessores (fl. 209), contudo, o Requerente, por meio de petição e 

documento de fls. 243/244 noticia a abertura de Inventário em nome da 

mencionada parte, inclusive, com sua nomeação como Inventariante do 

“de cujus”.

 Em assim sendo, em observância aos artigos 9º, caput e artigo 10º, 

ambos do Código de Processo Civil, bem como, para dar ciência aos 

demais Requeridos (parentes do “de cujus”), intime-se a parte Requerida 

para, querendo, manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para as necessárias 

deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 463980 Nr: 32091-91.2010.811.0041

 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: HENRIQUE DE MARQUI JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINA CLÁUDIA AGUIAR, JOSÉ CARLOS DE 

MARQUI, SALMA ELIAS DE MARQUI, SONIA MARIA DE MARQUI, JOSÉ 

CARLOS DE MARQUI, ESPOLIO DE HENRIQUE DE MARQUI, SALMA ELIAS 

DE MARQUI, FÁTIMA APARECIDA DE MARQUES MORAES, HENRIQUE DE 

MARQUI JÚNIOR, SONIA MARIA DE MARQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES ECHEVERRIA 

- OAB:4939, EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - 

OAB:6896/MT, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - OAB:13565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Manoel Franco 

Marquez - OAB:22947/0, SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699, 

SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699/MT

 Vistos etc.

Analisando os autos observo que este juízo já havia determinado a 

substituição do falecido Requerido Henrique de Marqui pelos seus 

sucessores (fl. 235), contudo, o Requerente, por meio de petição e 

documento de fls. 292/293, noticia a abertura de Inventário em nome da 

mencionada parte, inclusive, com sua nomeação como Inventariante do 

“de cujus”.

 Em assim sendo, em observância aos artigos 9º, caput e artigo 10º, 

ambos do Código de Processo Civil, bem como, para dar ciência aos 

demais Requeridos (parentes do “de cujus”), intime-se a parte Requerida 

para, querendo, manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para as necessárias 

deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 817139 Nr: 23575-77.2013.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CECILIA BERGAMIM PEREIRA, RICARDO JOSÉ 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRÔNICA PAULISTA LTDA, ARLINDO JOSE 

BERGAMIM, KÁTIA REGINA CORREA BARROS BERGAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS CESAR MESQUITA - 

OAB:5036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO FERNANDO LEAL 

LAWALL - OAB:7.701, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10.781/MT

 Vistos etc.

Em razão do exposto em fls. 256/263, determino a substituição processual 

de Arlindo José Bergamim por seus sucessores indicados à fl. 256, 

conforme preconiza o artigo 110 do Código de Processo Civil.

Retifique-se a capa dos autos e o sistema Apolo.

 Considerando que o falecimento do supracitado Requerido ocorreu antes 

do término do prazo para os Requeridos contestarem a presente ação, 

fato que acarreta a suspensão imediata do feito mesmo que inexista 

decisão neste sentido, intimem-se os representantes legais dos 

litisconsortes passivo necessários para apresentarem contestação no 

prazo legal.

Havendo manifestação, intime-se a parte Requerente para impugnar, 

também no prazo legal.

 Inexistindo manifestação, venham os autos conclusos para o 

prosseguimento do feito.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 786292 Nr: 40183-87.2012.811.0041

 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: ARIANA PATRICIA SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA DE ESTÉTICA PLENA FORMA 

LTDA-ME, DAYANA LEITE CARVALHO, PROSIGMA LABORATORIO, 

OCTALAB LABORATORIO DE MANIPULAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA FÁTIMA BATTISTETTI 

BALDO - OAB:MT/13.145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, DÉBORA KANANKAITY TAICICO - 

OAB:SP/321.863, JANGO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:30302/SP

 Não havendo concordância do Perito nomeado, venham os autos 

conclusos para análise do pedido contido na petição de fl. 493. No mais, 

considerando que á procuração de fl. 199 confere poderes a mais de um 

Advogado, acolho o pedido de renúncia da Advogada da Requerida 

Farmácia de Manipulação Prosigma Ltda – ME, Dra. Lígia Maria Aggio 

Precinoti OAB/SP 194.410 (fl. 487), nos termos do artigo 112, caput c/c 

§1º e §2º, do Código de Processo Civil. Por consequência, torno sem 

efeito todos os atos de tentativa de intimação pessoal da requerida 

Farmácia de Manipulação Prosigma Ltda – ME para constituir novo patrono 

(fls. 490/496).Por fim, em observância ao artigo 99, §2º, do Código de 

Processo Civil, intimem-se as requeridas Clínica de Estética Plena Forma 

Ltda-ME e Dayana Leite Carvalho para que comprovem nos autos os 

pressupostos da alegada hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de indeferimento do pleito. Intimem-se as partes da presente. 

Cumpra-se com urgência que o caso requer tendo em vista que o 

presente feito está inserido na Meta 02 do Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ, portanto, possui prioridade em sua tramitação processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 902188 Nr: 31453-19.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA FERNANDES DE SOUZA, LFFSC, SELMA 

FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA REGINA SIQUEIRA L. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 86 de 487



OLIVEIRA - OAB:7149-D/UNIJURIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 Vistos etc.

Em observância ao artigo 372 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte Requerida para, querendo, se manifestar acerca do contido em fls. 

226/235, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, venham os autos conclusos para as deliberações necessárias.

 Cumpra-se com urgência que o caso requer tendo em vista que o 

presente feito está inserido na Meta 02 do Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ, portanto, possui prioridade em sua tramitação processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 768968 Nr: 21905-38.2012.811.0041

 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: OSLAIR BELEGANTES & CIA LTDA - ME

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por Oslair Belegantes & Cia LTDA - ME em face de CAB Cuiabá 

para: 01) Tornar definitiva a tutela deferida às fls. 43/44; 02) Rejeitar o 

pedido de condenação da Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais; 03) Condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, que serão reciprocamente 

distribuídos em 50% (cinquenta por cento) entre eles, nos termos do artigo 

85, §2º c/c artigo 86, ambos do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 898785 Nr: 28898-29.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO MAURO SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDUARDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Em assim sendo, realmente verifica-se que a citação editalícia realizada 

nos autos é nula, pois não restou comprovado que o Réu encontra-se em 

lugar incerto e não sabido, tampouco, foram esgotados os meios para sua 

localização. Desse modo, acolho a preliminar de nulidade da citação do 

Requerido via edital, assim como de todos os atos posteriores. Dando 

continuidade ao feito, cite-se o Requerido no endereço localizado na 

Estrada do Machado, MT 402, KM 14, Chácara Estrela Dalva, nesta Capital. 

Não sendo o Requerido encontrado no endereço acima citado, venham os 

autos conclusos para busca do endereço junto aos órgãos públicos e 

privados que possuem convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública Estadual nos 

termos da Lei. Cumpra-se com urgência tendo em vista que o presente 

feito está inserido na Meta 02 do CNJ, portanto, possui prioridade em sua 

tramitação processual. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 805646 Nr: 12113-26.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSLAIR BELEGANTES E CIA LTDA- ME, WANDERLISE 

SANTIN BELEGANTE

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

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

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por Oslair Belegantes & Cia LTDA - ME em face de CAB Cuiabá 

para: 01) Declarar indevidas as faturas referentes aos meses de 

dezembro de 2012 e janeiro a março de 2013, assim como as vencidas no 

curso da ação (art. 323 do Código de Processo Civil), as quais deverão 

ser readequadas através do consumo real; 02) Tornar definitiva a tutela 

deferida às fls. 47/49; 03) Rejeitar o pedido de condenação da Requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais; 04) Rejeitar o pedido de 

condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos 

materiais; 05) Condenar as partes ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, que serão reciprocamente distribuídos em 50% 

(cinquenta por cento) entre eles, nos termos do artigo 85, §2º c/c artigo 

86, ambos do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 937072 Nr: 53131-90.2014.811.0041

 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: REALT SERVIÇOS EIRELI, REGINALDO ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTELA OCHIAI COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:OAB/MT 14.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, walter airam 

naimaier duarte júnior - OAB:1.1111

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da 

presente Ação de Cobrança com Devolução de Valores Pagos c/c 

Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Realt 

Serviços Eireli em face de Portela Ochiai Comércio de Veículos LTDA e 

Ford Motor Company Brasil LTDA.Condeno a Requerente ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 841517 Nr: 45770-56.2013.811.0041

 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: KARLOS LOCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. MÓVEIS PORTAS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - ME, HELBERT EDILSON DOS REIS SOUZA, FRANCISCO 

EDILSON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENO DE FIGUEIREDO DA 

COSTA MARQUES - OAB:, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, MARCO 

AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos 

na inicial da presente Ação ajuizada por Karlos Lock em desfavor de F.A. 

Móveis Portas indústria e Comércio Ltda - ME, para: 01) Declarar 

rescindindo o contrato firmado entre as partes; 02) Condenar a Requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros legais (1% ao mês) 

desde a citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da 

publicação da presente; 03) Indeferir os pedidos de indenização por 

danos materiais e de declaração da inexigibilidade dos cheques número 

850144, 850145 e 850146; e, 04) Condenar as partes ao pagamento das 
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custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, que serão reciprocamente 

distribuídos em 50% (cinquenta por cento) entre eles, nos termos do artigo 

85, §2º c/c artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 121933 Nr: 9868-91.2003.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BF BAN FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILUCE RAMOS DE MOREIRA CARUJO, 

ANTÔNIA DELFINA SANTANA, ANTONIO HENRIQUE NOGUEIRA CARUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO FABRICIO DE SOUZA 

- OAB:5480/MT, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT

 Vistos etc.

Verificando a existência de erro material na sentença de fl. 369, retifico-a 

de ofício tão somente para constar, onde se lê:

“Defiro a expedição de ofício ao CRI competente para promover a 

transferência das propriedades dos imóveis matriculados sob o n. 44.437 

e 44.438, conforme requerido no acordo à fl. 359, promovendo no ato as 

baixas necessárias em relação às averbações relativas ao presente feito 

e os processo em apenso”.

Passa a constar:

“Defiro a expedição de ofício ao CRI competente para promover a 

transferência das propriedades dos imóveis matriculados sob o n. 44.347 

e 44.348, conforme requerido no acordo à fl. 359, promovendo no ato as 

baixas necessárias em relação às averbações relativas ao presente feito 

e os processo em apenso”.

No mais, cumpra-se conforme a sentença.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 338173 Nr: 8869-65.2008.811.0041

 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: TV GAZETA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLAN PEREIRA DA SILVA, ERLAN PEREIRA 

DA SILVA - ME

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

OAB:9.237/MT, ELISSON LUIS SANTOS SENA - OAB:8851, FERNANDA 

TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 138/140, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada via edital (art. 513, §2º, inciso IV, Código de 

Processo Civil) para que efetue o pagamento da obrigação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena penhora de quantos bens forem necessários para 

cumprimento da obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), nos termos do 

artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de imediato o prazo 

de 15 (quinze) dias para a parte executada apresentar impugnação nos 

próprios autos.

Por ora, indefiro o pedido de penhora via Bacenjud e Renajud (fl. 140).

Cumpra-se. Intime-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024178-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MATHEUS ROCHA AZEVEDO (REQUERENTE)

RAQUEL MARCONDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, às 11h30min 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: 1021848-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANA SOUZA SANTA BRIGIDA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pedido de desistência formulado no feito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026739-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHEFFERSON ALVES GOMES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

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. 
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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: 1026773-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOAO APARECIDO DE FRANCA (AUTOR(A))

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: 1026780-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

RUAN MIGUEL BALBUENA ARGUELHO DA SILVA (AUTOR(A))

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 
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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
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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 
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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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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

CP/PJE nº 1026695-38.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Carta 

Precatória objetivando intimação, com custas recolhidas, restando 

pendente de comprovação nos autos, o recolhimento da diligência para 

cumprimento do ato deprecado, o que deverá ser providenciado pela parte 

interessada. Dessa forma, não se tratando de parte de beneficiária da 

gratuidade, intime-se a parte requerente para comprovar o recolhimento da 

diligência para cumprimento do ato deprecado. Consigne-se que a parte 

poderá consultar através do site (serviços-guias-diligência-emissão de 

guia de diligência) os valores e dados necessários para quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho, anexando aos autos o comprovante 

original do depósito do recolhimento da diligência, efetuado na conta dos 

oficiais de justiça, de acordo com o disposto na Portaria 64/2013/DF. 

Comprovado o recolhimento da diligência nos autos, estando a presente 

missiva revestida dos requisitos exigidos pelo art. 260 do CPC, determino o 

cumprimento da ordem deprecada, servindo a cópia da presente como 

mandado. Atenda-se a disposição contida no artigo 1.212 e seguintes da 

CNGC/TJMT. Se, decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da 

determinação acima, devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

observadas as providências pertinentes com apoio com apoio na seção 7, 

art. 393, da CNGC/MT - seção 7, art. 393, da CNGC/MT. Após o 

cumprimento, observadas as baixas e formalidades legais, devolva-se a 

presente à comarca de origem com nossas homenagens. Às 

providências. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito
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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 instruído, preenchendo 

os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Presumindo como 

verdadeira a declaração de hipossuficiência anexada nos autos, 

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, agende-se eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. 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
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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 instruído com os 

documentos necessários, preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 

319 do CPC. Presumindo como verdadeira a declaração de 

hipossuficiência anexada nos autos, fundamentado no que dispõe o§ 3º 

do artigo 99 do CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Anotem-se. Para cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino o agendamento eletrônico no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que 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 
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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
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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 instruído com os 

documentos necessários, preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 

319 do CPC. Presumindo como verdadeira a declaração de 

hipossuficiência anexada nos autos, fundamentado no que dispõe o§ 3º 

do artigo 99 do CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Anotem-se. Para cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino o agendamento eletrônico no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que 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
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1021316-19.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, A despeito da existência 

do pedido de urgência, identifico incongruências que inviabilizam o 

recebimento da ação e a apreciação do pedido de tutela. Inicialmente, não 

vislumbro nos autos prova idônea da alegada condição de 

hipossuficiência da parte Autora. Assinalo que, os documentos anexados 

Id.14190543 não corroboram a atual situação financeira dos Requerente, 

porquanto emitidos pela própria empresa do 1º Autor, sem qualquer tipo de 

evidência do recebimento por parte do empregado indicado (1º Autor). 

Além disso, importa grafar que o polo passivo é composto por dois 

Autores, sendo imprescindível carrear aos autos prova da condição 

financeira de ambos, a fim de viabilizar a apuração do direito à concessão 

do benefício pleiteado, principalmente pela conjuntura econômica do 

negócio judicializado e a omissão da parte Requerente quanto a 

qualificação profissional dos Autores. Desta feita, INTIME-SE a parte 

Exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, para querendo, JUNTAR aos autos última 

Declaração de Imposto de Renda dos Autores, podendo incluir o balanço 

anual/semestral da empresa do 1º Autor para comprovar o pagamento do 

pró-labore indicado no Id.14190543 contemporâneo, de modo a comprovar 

que a parte Requerente não possui condições financeiras para suportar o 

recolhimento das custas processuais de distribuição da ação e despesas 

judiciarias, sem prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do 

benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo, 

voltem-me conclusos para novas deliberações. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026834-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA (ADVOGADO(A))

ATIVA LOCACAO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEAO MARCONDES - CONSTRUCOES, LOCACAO E MANUTENCAO DE 

MAQUINAS PESADAS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória, distribuída sem o recolhimento das 

custas processuais. No caso, não havendo pedido de gratuidade da 

justiça, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar o pedido inicial, anexando no processo a Guia de recolhimento de 

custas processuais, acompanhada do respectivo comprovante 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas processuais dos 

feitos que tramitam no PJE-MT, encontram-se regulamentada pelo 

Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia 

de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027085-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARLEI ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

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 
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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: 1027067-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

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 instruído com os 

documentos necessários, preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 

319 do CPC. Presumindo como verdadeira a declaração de 

hipossuficiência anexada nos autos, fundamentado no que dispõe o§ 3º 

do artigo 99 do CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Anotem-se. Para cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino o agendamento eletrônico no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que 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: 1027385-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEDIVALDO CASTRO FARIAS (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

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 
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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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024211-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CHAGAS DA CRUZ (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

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: 1016181-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MOTTA RAMOS (ADVOGADO(A))

ELSE DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

RAFAEL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENO RODRIGUES CHONONO (RÉU)

B. L. C. OLIVEIRA VEICULOS - ME (RÉU)
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Certifico que, designo o dia 06/11/2018, às 12:00 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037990-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA (ADVOGADO(A))

JOAO CUSTODIO DE LANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE JOSE DE LIMA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018746-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAPIDACAO BRASIL OESTE LTDA - EPP (AUTOR(A))

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VELBSTER ARTUR SALDANHA BIRTCHE (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018752-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI (ADVOGADO(A))

LAPIDACAO BRASIL OESTE LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERGILIO AUGUSTO GONCALVES (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015563-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DA SILVA (EXECUTADO)

HEWERTON MARCELUS DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010995-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (EXEQUENTE)

OCTAVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C C M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015112-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R GONZALES DE SOUZA - ME (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017611-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEZIO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

EMERSON ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, 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: 1018124-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FERNANDES DE SOUZA (REQUERIDO)

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, 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: 1004887-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA (ADVOGADO(A))

GONCALO DELFINO DE ARAUJO JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA MARQUES NOGUEIRA (RÉU)

 

Certifico que não há tempo hábil para cumprimento de novo ato de Citação. 

Dessa forma, CANCELO a audiência designada para o dia 28/08/2018, às 

12:00 Horas e Certifico que, designo o dia 06/11/2018, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018088-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (EXEQUENTE)

LETICIA BORGES POSSAMAI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRILHA BRAVO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003265-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS (ADVOGADO(A))

CRISLAYNE FERREIRA DE NOVAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000581-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MAURISA MOREIRA DOS REIS (AUTOR(A))

ANDERSON ROSSINI PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, 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.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1017015-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCELO CRISTIANO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

VALDIR GOMES DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

 

Processo n. 1017015-29.8.11.0041 (p) VISTOS, Como cediço, a cognição 

do pedido liminar formulado em sede de embargos de terceiro é de 

natureza sumária, exigindo para a sua concessão, nos termos do art. 678 

do Código de Processo Civil, a prova suficiente da posse do 

terceiro/embargante sobre o bem objeto da medida constritiva. De outra 

sorte, também é sabido que a presunção de propriedade de veículo, 

refletida do registro junto ao DETRAN, é relativa, passível de afastamento 

através de prova da posse por quem não consta como titular do domínio. 

No caso em tela, a parte Embargante alega que recebeu o veículo como 

forma de pagamento de honorários pelos serviços prestados à empresa 

Executada GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sem, 

contudo, indicar desde quanto se encontra na posse do bem. No entanto, 

o processo de execução que gerou a restrição sobre o veículo tramita 

desde o ano de 2016 e o DUT (documento único de transferência) sequer 

encontra-se preenchido em favor do ora Embargante. Diante de tais 

situações, entendo precipitado o deferimento do pedido liminar no que 

tange a suspensão da constrição judicial – RENAJUD -, até a deflagração 

do contraditório, pois a dilação probatória se mostra oportuna para se 

averiguar a possível má-fé e/ou eventual fraude à execução, ficando, 

contudo, os atos de expropriação do bem sobrestados até o julgamento do 

presente. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 678 do CPC, CONCEDO 

PARCILAMENTE a LIMINAR, tão somente para manter a parte Embargante 

MARCELO CRISTIANO DE OLIVEIRA na posse do veículo 

TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 FLEX, ANO 2015/2015, COR PRETA, 

RENAVAM 01041310100, PLACAS QBD 0462, e, sobrestar os atos de 

expropriação do bem em questão, nos autos do processo de execução 

em apenso n.1020288-84.2016.8.11.0041. Certifique-se na ação de 

execução em apenso a suspensão determinada nesta ação. Determino a 

exclusão tão somente da restrição relativa a circulação junto ao sistema 

RENAJUD, permanecendo o bloqueio de penhora e transferência. 

CITEM-SE e INTIMEM-SE a parte Embargada por seus procuradores 

constituídos naqueles autos, para, querendo, ofertar defesa no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 679 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010921-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

ADRIANA ASTUTO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUNAX CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (RÉU)

JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A (RÉU)

 

Certifico que, em análise aos presentes autos verificou-se que o requerido 

não foi devidamente citado, destarte , cancelo a audiência que seria 

realizada dia 27/08/2018. No ensejo, encaminho intimação da parte Autora 

para, no prazo legal, se manifestar acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003957-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES PROFESSOR (AUTOR(A))

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Intimação da parte autora para juntar nos autos a procuração da DRA. 

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA, PORTADORA DO CPF 

421.729.771-87, para assinatura do alvará expedido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010248-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (AUTOR(A))

MAURICIO AUDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

NAIADES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010568-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ATTIMAN OLIVEIRA BUCAIR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013913-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, às 12:00 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: 1032355-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que não há tempo hábil para cumprimento do novo ato de citação. 

Desta forma, CANCELO a audiência designada para o dia 03/09/2018, às 

08:30, e Certifico que, designo o dia 06/11/2018, às 12:30 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018296-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032203-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que não há tempo hábil para cumprimento do novo ato de citação. 

Desta forma, CANCELO a audiência designada para o dia 03/09/2018, às 

09:30.Certifico que, designo o dia 06/11/2018, 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.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793064 Nr: 47151-36.2012.811.0041

 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, TRANSPORTADORA BRITO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LASER PAPELARIA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 03057737000139, Inscrição Estadual: 

13.187.041-6. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação declaratória onde almeja o requerente 

a declaraçao de inexistência de relação jurídica entre ele e os requeridos, 

com a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e demais 

cominações legais.

Despacho/Decisão: Código: 793064 Vistos, etc.Intime-se a requerente 

para manifestação acerca dos requeridos não citados dos termos desta 

demanda, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05(cinco) 

dias.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 02 de abril de 2018.YALE SABO 

MENDESJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jorge José Noga Junior, 

digitei.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1143577 Nr: 28974-82.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANIO SOARES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/MT

 Certifico que, encaminho intimação na pessoa do advogado do requerente 

para, no prazo legal dar andamento ao feito. Tendo em vista a 

correspondência de fls. 100, retornou para esta secretaria com a 

informação não procurado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 289423 Nr: 9947-31.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVA LUIZ DE FIGUEIREDO EPAMINONDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ROBERTO PALMA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSDYR VILHAGRA - OAB:6676, 

JOSE HORÁCIO VILHAGRA FILHO - OAB:2891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA DE MOURA BOURET 

- OAB:OAB/MT 8476

 Certifico que encaminho intimação do executado/devedor para no prazo 

legal manifestar nos autos acerca das fls. 106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 868316 Nr: 8206-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDINARA CAMPOS FERRAZ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18614/O, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - OAB:20.298-A, 

JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452, THAÍS C. 

PIZZOL VIEIRA - OAB:372.501 /SP

 Código do Processo nº 868316

Vistos,

O pedido de Cumprimento de Sentença formulado as folhas 463, não 

preenche os requisitos exigidos pelo artigo 524, incisos I a VII do CPC, e 

precisa ser adequado.

No caso verifica-se que a parte exequente, deixou de apresentar no 

pedido informações necessárias estipuladas pelo novo ordenamento 

jurídico, tais como: nome, CPF ou CNPJ da parte executada, o cálculo da 

dívida exequenda e a indicação de bens penhoráveis.

Dessa forma, intime-me o patrono requerente, para no prazo de cinco 

dias, trazer para os autos as informações complementares estipuladas 

pelo artigo 524, incisos I e VII do CPC, para posterior prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 728809 Nr: 24759-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIBELLA COM. A.V.A.V. LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 728809

Vistos,

A parte requerente formular pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

No caso, a sentença transitou em julgado (fls. 124), e nos autos não há 

comprovação do pagamento da condenação, dessa forma, defiro o pedido 

de execução formulado às folhas 117/123.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 
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fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do 

CPC, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Agosto de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 784742 Nr: 38561-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIMAR COM DE ROUPAS CALÇ. PERFUM E 

ACESS. LTDA, CARLOS EDUARDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS KERSTING 

ROQUE - OAB:7258/MT

 Código do Processo nº 784742

Vistos,

A parte requerente formula nos autos, pedido de intimação das parte 

requeridas para cumprimento da sentença.

No caso, a sentença transitou em julgado (fls. 180), e nos autos não há 

comprovação do pagamento da condenação, dessa forma, defiro o pedido 

formulado às folhas 181/197.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intimem-se as partes requeridas, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuarem o pagamento do valor da condenação, na forma 

estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído da multa e 

os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando que eventual 

pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o requerimento deverá 

conter todas as informações necessárias para realização do ato, tais 

como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ da parte executada e 

o valor atualizado da dívida, sob pena de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Agosto de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 925799 Nr: 47007-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

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

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

OAB:12.573/MT

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

OAB:8.656/MT

 Código do Processo nº 925799

Vistos,

A sentença proferida nestes autos foi mantida na corte superior, vindo a 

parte requerente formular pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

No caso, a sentença transitou em julgado (fls. 269), e nos autos não há 

comprovação do pagamento da condenação, dessa forma, defiro o pedido 

de execução formulado às folhas 271/275.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida nos 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Agosto de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1053240 Nr: 48048-59.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. R. PEREIRA EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11499 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:OAB/MT 3065

 Código do Processo nº 1053240

Vistos,

A parte requerente formular pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

No caso, a sentença transitou em julgado (fls. 197), e nos autos não há 

comprovação do pagamento da condenação, dessa forma, defiro o pedido 

de execução formulado às folhas 199/201.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 
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requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Agosto de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 445814 Nr: 20336-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAELLA ROCHA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. N. BRANDÃO FILHO REPRESENTAÇÕES, 

MAURO NOGUEIRA BRANDÃO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARON DAVID GEHRING - 

OAB:12331, AINDA MARY GEHRING PIMENTA - OAB:8019, DANIÉLE 

CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB:5.245/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT

 Código do Processo nº 445814

Vistos,

A sentença proferida nestes autos foi mantida na corte superior, tendo a 

parte requerente formulado pedido de intimação das requeridas para 

cumprimento da sentença.

No caso, as requeridas foram condenadas solidariamente, e não ha nos 

autos, comprovação do pagamento da condenação, dessa forma, defiro o 

pedido de execução formulado às folhas 248/259.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intimem-se as partes requeridas, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuarem o pagamento do valor da condenação, na forma 

estabelecida no artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído da multa e 

os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando que eventual 

pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o requerimento deverá 

conter todas as informações necessárias para realização do ato, tais 

como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ da parte executada e 

o valor atualizado da dívida, sob pena de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Agosto de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1077720 Nr: 93-95.2016.811.0041

 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: EDMIR MOREIRA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANA LETICIA RAMOS 

MOREIRA - OAB:12.891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Processo Código nº 1077720

Vistos,

Considerando que atualmente a cônjuge deste Magistrado litiga em 

desfavor da parte executada, assim, nos termos do que dispõe o artigo 

145, III do CPC, declaro-me SUSPEITO para o exercício das funções 

jurisdicionais no presente feito.

Proceda-se a identificação nos autos quanto ao meu impedimento, 

colocando a fita de identificação no dorso dos autos, a fim de evitar 

conclusões indevidas - artigo 347 da CNGC/MT.

A seguir, encaminhe-se o presente feito ao substituto legal.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1127580 Nr: 21996-89.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DA SILVA MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:20.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Código do Processo nº 1127580

Vistos,

A parte requerida vem aos autos apresentar guia de depósitos para 

pagamento espontâneo da condenação, requerendo a extinção do feito.

Isto posto, intime-se a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao valor depositado as folhas 129/132, e quanto ao 

pedido de extinção, sob pena de preclusão e consequente extinção do 

feito por satisfação da dívida.

Consigne-se que em caso de discordância com o valor depositado, deverá 

a parte requerente apresentar nos autos no mesmo prazo, o cálculo 

discriminado do débito demonstrando existência de eventual saldo 

remanescente, sob pena de indeferimento do prosseguimento da 

execução.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Agosto 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 113743 Nr: 3771-75.2003.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA REGINA DORNELES VASCONCELOS 

DARÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3.210/MT, LEONARDO ALBERTO PRADO FEUSER - OAB:7.792/MT

 Código do Processo nº 113743

Vistos,

O pedido de Cumprimento de Sentença formulado as folhas 95/96, não 

preenche os requisitos exigidos pelo artigo 524, incisos I a VII do CPC, e 

precisa ser adequado.

No caso verifica-se que a parte exequente, deixou de apresentar no 

pedido informações necessárias estipuladas pelo novo ordenamento 

jurídico, tais como: nome, CPF ou CNPJ da parte executada, o cálculo da 

dívida exequenda e a indicação de bens penhoráveis.

Dessa forma, intime-me o patrono requerente, para no prazo de cinco 

dias, trazer para os autos as informações complementares estipuladas 

pelo artigo 524, incisos I e VII do CPC, para posterior prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes
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 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 810944 Nr: 17437-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANFILÓFIO DE SOUZA CAMPOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM COMERCIO, SERVIÇO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:13909-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código do Processo nº 810944

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória que teve o mandado inicial convertido em Titulo 

Executivo pela sentença (fls. 60/61), passando o feito a ter 

prosseguimento pelos moldes preconizados pelo o artigo 523 do CPC.

No caso, a sentença transitou em julgado (fls. 62), e nos autos não há 

comprovação do pagamento da condenação, dessa forma, defiro o pedido 

de execução formulado às folhas 63/66. Proceda-se as retificações 

necessárias.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Agosto de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1029023 Nr: 36303-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSYMEIRE PRISCILA BARBOSA MESA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Código do Processo nº 1029023

Vistos,

A Patrona da requerente formula nos autos, pedido de intimação da parte 

requerida para pagamento da condenação em honorários.

No caso, a sentença transitou em julgado (fls. 62), e não há nos autos 

comprovação do pagamento dos honorários sucumbenciais, dessa forma, 

defiro o pedido de execução formulado às folhas 54/57.

 Procedam-se as retificações necessárias, estabelecidas na CNCG/MT.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento dos honorários sucumbenciais, na forma 

estabelecida no artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Agosto de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1058077 Nr: 50092-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO JUNIOR FREITAS DE ARAUJO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código do Processo nº 1058077

Vistos,

A parte requerida vem aos autos apresentar guia de depósitos para 

pagamento espontâneo da condenação, requerendo a extinção do feito.

Isto posto, intime-se a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao valor depositado as folhas 163/166, e quanto ao 

pedido de extinção, sob pena de preclusão e consequente extinção do 

feito por satisfação da dívida.

Consigne-se que em caso de discordância com o valor depositado, deverá 

a parte requerente apresentar nos autos no mesmo prazo, o cálculo 

discriminado do débito demonstrando existência de eventual saldo 

remanescente, sob pena de indeferimento do prosseguimento da 

execução.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Agosto 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1120298 Nr: 18893-74.2016.811.0041

 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: RAFAEL PEDRO DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente RAFAEL PEDRO DA SILVA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

12/03/2016 (Súmula 580 STJ).CONDENO as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 

(hum mil e duzentos reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% 

para a parte Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a 

exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 
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98 do CPC), e vedada à compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

20 de agosto de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1133809 Nr: 24536-13.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENIS LUIZ DE SOUZA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente ZENIS LUIZ DE SOUZA, a quantia de R$ 1.687,50 (hum mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 02/05/2016 (Súmula 580 STJ).CONDENO 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada à 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 20 de agosto de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 103497 Nr: 16526-68.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BERTOTI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO 

- OAB:5.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO MAGNO LA 

SERRA - OAB:6769, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:4114/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, no prazo 

legal manifestar acerca da carta precatória devolvida nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1103299 Nr: 11825-73.2016.811.0041

 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: ANTONIO JOAQUIM MORAES VIEIRA

 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

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente ANTONIO JOAQUIM MORAES VIEIRA, a quantia de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 16/02/2016 (Súmula 580 

STJ).CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 

60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada à 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 20 de agosto de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 929759 Nr: 49165-22.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES DONIZETT OLEGARIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10208

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente ALCIDES DONIZETT OLEGARIO, a quantia de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 02/09/2014 (Súmula 580 STJ).CONDENO as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção 

de 40% para a parte Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, 

entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça 

gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada à compensação, nos termos do §14 

do artigo 85 do Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 846752 Nr: 50341-70.2013.811.0041

 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: AURISTELA CARMELITA SILVA MARTELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem acerca 

da proposta do perito. Dito Isto, segue o referido despacho:(...) Após, em 

igual prazo, digam a partes sobre a proposta honorária e, havendo 

concordância, deposite a Requerida o valor total dos honorários, ficando 

desde já, autorizado o expert a levantar 50% (cinquenta por cento) do 

depósito, no início dos trabalhos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 954700 Nr: 2454-22.2015.811.0041

 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: RAIMUNDO NONATO CANTANHEDE MOURÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar inexistente o débito ora discutido e CONDENAR a parte Requerida 

CLARO S/A, pagar para o Requerente, RAIMUNDO NONATO 

CANTANHEDE MOURÃO, 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 do 

evento danoso (20/08/2014 – fl.20) por se tratar de relação 
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extracontratual (Súmula 54 do STJ) e correção monetária (INPC) a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ).Mantenho ainda a Liminar, deferida às 

fls. 30, 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 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, certifique-se e intime-se a parte vencedora 

para promover a execução da sentença nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

21 de agosto de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 744266 Nr: 41298-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIELE VIDOTTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.498/O, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Requerida, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca do desarquivamento do presente processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 307997 Nr: 16930-46.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. S. S., G. P. S. S., MEDÉRICA RODRIGUES DA SILVA 

SAMPAIO, D. P. S. S., C. E. P. S. S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA, REAL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

CRUZ - OAB:11620-B/MT, JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:9946, 

NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - OAB:3.512/MS, OSMAR DA 

SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT, WAGNER BERTOLINI - 

OAB:154449/SP, WELLINGTON SILVA - OAB:5354

 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.: 799554 Nr: 5980-65.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA GRACIKELLEN DE AQUINO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FILHO & CIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT

 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.: 800504 Nr: 6929-89.2013.811.0041

 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: SEBASTIAO FRANCISCO DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISON MENEZES GUIMARÃES 

- OAB:OAB/MT 7960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 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.: 909668 Nr: 36595-04.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LEÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A, DOELER 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR JACOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:9245 - MT, SERVIO TULIO MIGUEIS JACOB - 

OAB:6.204/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9552/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e 

declaro inexistente o débito ora discutido, bem como a relação jurídica 

firmada entre as partes e, CONDENO as partes Requeridas BANCO PAN 

S/A E DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, solidariamente, pagar 

ao Requerente, MANOEL LEÃO DA SILVA, 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 do evento danoso (14/03/2014-fl.122) e correção 

monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).Mantenho 

ainda a Tutela Provisória de Urgência, deferida às fls. 47/48, por seus 

próprios fundamentos.CONDENO, por fim, as partes Requeridas 

solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários sucumbenciais equivalente a 20% (vinte por cento) do 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, certifique-se e intime-se a parte vencedora 

para promover a execução da sentença nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

21 de agosto de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1010253 Nr: 27685-51.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON HORTIZ NUNES, NATALIA HORTIZ NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Código – 1010253

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 182/187 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 186 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 188 conforme 

acordado na avença.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, conforme 

estabelecido na avença.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 20 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 898493 Nr: 28717-28.2014.811.0041
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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: VIVIANE SONEMAR FERREIRA SEVERO

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Código – 898493

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado à fl. 

118 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, conforme 

estabelecido na avença.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 20 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 216803 Nr: 25452-33.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACEDO VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:10.016

 Código do Processo nº 216803

Vistos,

 Indefiro o prosseguimento da execução nos moldes requeridos às folhas 

230, em razão do cálculo não ter levado em consideração o valor já 

levantado nos autos pelo exequente as folhas 214.

Ante ao exposto, intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo da condenação, que deverá ser atualizado 

até a data da efetivação da penhora de folhas 196/197, a fim de apurar 

eventual saldo remanescente, para depois atualizar apenas o 

remanescente encontrado, sob pena de indeferimento do prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1027247 Nr: 35500-02.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA MIKA SZCZERBISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7.585, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da pericia 

médica, a ser realizada no dia 22/10/2018, a partir das 08:00, no 

consultório médico, situado no endereço Rua: Pelotas, quadra 05, lote 7, 

bairro: CPA 1 (fundos do terminal rodoviário).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1068685 Nr: 54833-37.2015.811.0041

 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: RAFAEL DO NASCIMENTO

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

SEGURO DPVAT S.A

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

- OAB:6.945/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da pericia 

médica, a ser realizada no dia 22/10/2018, a partir das 08:00, no 

consultório médico, situado no endereço Rua: Pelotas, quadra 05, lote 7, 

bairro: CPA 1 (fundos do terminal rodoviário).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1151503 Nr: 32368-97.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DA SILVA ADÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da pericia 

médica, a ser realizada no dia 22/10/2018, a partir das 08:00, no 

consultório médico, situado no endereço Rua: Pelotas, quadra 05, lote 7, 

bairro: CPA 1 (fundos do terminal rodoviário).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1167740 Nr: 39141-61.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA ASTROGILDA DE BULHOES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da pericia 

médica, a ser realizada no dia 22/10/2018, a partir das 08:00, no 

consultório médico, situado no endereço Rua: Pelotas, quadra 05, lote 7, 

bairro: CPA 1 (fundos do terminal rodoviário).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1172887 Nr: 41256-55.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDC, ROSIMEIRE PATRICIA DUARTE GONÇALVES 

COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da pericia 

médica, a ser realizada no dia 22/10/2018, a partir das 08:00, no 

consultório médico, situado no endereço Rua: Pelotas, quadra 05, lote 7, 

bairro: CPA 1 (fundos do terminal rodoviário).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 394167 Nr: 29760-73.2009.811.0041

 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: VICENTE PAULO DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da pericia 

médica, a ser realizada no dia 24/09/2018, a partir das 08:00, no 

consultório médico, situado no endereço Rua: Pelotas, quadra 05, lote 7, 

bairro: CPA 1 (fundos do terminal rodoviário).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 856577 Nr: 58871-63.2013.811.0041

 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: JOAO SIMOES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

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

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8184

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da pericia 

médica, a ser realizada no dia 24/09/2018, a partir das 08:00, no 

consultório médico, situado no endereço Rua: Pelotas, quadra 05, lote 7, 

bairro: CPA 1 (fundos do terminal rodoviário).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 928089 Nr: 48276-68.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIELSO GOUVEIA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDMA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da pericia 

médica, a ser realizada no dia 24/09/2018, a partir das 08:00, no 

consultório médico, situado no endereço Rua: Pelotas, quadra 05, lote 7, 

bairro: CPA 1 (fundos do terminal rodoviário).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1069928 Nr: 55364-26.2015.811.0041

 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: CELIO RODRIGUES AMBROZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:OAB/MS 9.982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:13721/GO, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da pericia 

médica, a ser realizada no dia 24/09/2018, a partir das 08:00, no 

consultório médico, situado no endereço Rua: Pelotas, quadra 05, lote 7, 

bairro: CPA 1 (fundos do terminal rodoviário).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1103279 Nr: 11809-22.2016.811.0041

 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: PEDRO CRISTINO CESARIO FILHO

 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 - 

OAB:8184-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da pericia 

médica, a ser realizada no dia 24/09/2018, a partir das 08:00, no 

consultório médico, situado no endereço Rua: Pelotas, quadra 05, lote 7, 

bairro: CPA 1 (fundos do terminal rodoviário).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1131276 Nr: 23522-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVACIR GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da pericia 

médica, a ser realizada no dia 24/09/2018, a partir das 08:00, no 

consultório médico, situado no endereço Rua: Pelotas, quadra 05, lote 7, 

bairro: CPA 1 (fundos do terminal rodoviário).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1149528 Nr: 31501-07.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO BAUMGARTNER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da pericia 

médica, a ser realizada no dia 24/09/2018, a partir das 08:00, no 

consultório médico, situado no endereço Rua: Pelotas, quadra 05, lote 7, 

bairro: CPA 1 (fundos do terminal rodoviário).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1156144 Nr: 34364-33.2016.811.0041

 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: MICHELE MACHADO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI TOCANTINS - OAB:16.519/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da pericia 

médica, a ser realizada no dia 24/09/2018, a partir das 08:00, no 

consultório médico, situado no endereço Rua: Pelotas, quadra 05, lote 7, 

bairro: CPA 1 (fundos do terminal rodoviário).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010900-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1010900-89.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA INICIAL do Id.13219729, em que a parte Autora 
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comprovou fazer jus ao benefício à gratuidade da justiça, adequou a 

exordial e elegeu a tutela de evidência como medida provisória antecipada. 

Cuida-se intitulada AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE 

COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C 

PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA, aventada 

por MARIA SOCORRO DOS SANTOS, em desfavor de MRV ENGENHARIA 

E PARTICIPAÇÕES S/A (1ª Ré) e MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA (2ª Requerida), postulando a 

parte Autora pela concessão de tutela de evidência: “[...] a) A concessão, 

initio litis, e sem audiência da parte contrária, da TUTELA ANTECIPADA 

para o fim de determinar que a Requerida se abstenha de realizar 

exigência das cobranças indevidas lançadas a título de evolução de obra 

a partir de outubro/15, assim como de impedir que o nome da Autora seja 

inserido no cadastro de inadimplentes e caso já tenha incluído que seja 

baixado as restrições existentes, sob pena de aplicação de multa diária no 

descumprimento da ordem judicial; [...] (sic Id.13219729 pág.21) É O 

NECESSÁRIO. DECIDO O pedido de tutela antecipada formulado, aqui 

compreendido como tutela de evidência, está disciplinado no Título III do 

CPC, cujo art. 311, exige para o deferimento da medida, que se evidencie, 

independente do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo: 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; e 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. In casu, tenho que 

os elementos de prova acostados à exordial, não dão conta nesse 

momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito, 

porquanto a verossimilhança fática não encontra-se comprovada 

documentalmente, sendo plausível que a parte Requerida se oponha 

através de prova capaz de gerar dúvida quanto constituição do direito da 

Requerente aviado em sede de tutela de evidência. Isto porque, embora a 

Requerente afirme que a cobrança anexada ao Id.12881102 é oriunda de 

renegociação da taxa/juros de obra cobrada indevidamente pela 

Requerida após a entrega das chaves do imóvel, os elementos existentes 

nos autos não se alinham com a segurança inequívoca exigida para o 

instituto provisório eleito (tutela de evidência). Note que o documento do 

Id.12881066, está evidenciado que os períodos de cobrança reputada 

indevida pela Requerente está adimplido (26/10/2015 a 26/12/2015), sendo 

que o débito com vencimento em 01/02/2016 possui registro de “fiador” no 

campo do pagamento, o que implica na instrução do feito a fim de elucidar 

tal incongruência, afastando, portanto a evidência inequívoca 

indispensável da tutela provisória com fulcro no artigo 311 do CPC. 

Destarte, pelo conjunto probatório existente nos autos, reputo inviável 

reconhecer o direito pleiteado pela Autora, sendo o indeferimento do 

pedido medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 298 

do CPC, INDEFIRO TUTELA DE EVIDÊNCIA perquirida pela parte Requerente 

MARIA SOCORRO DOS SANTOS. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida 

para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando 

as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. 

Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á 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, consignando no mandado as 

advertências legais, inclusive a existência de emenda a inicial substitutiva. 

INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). DETERMINO a retirada da visibilidade dos 

documentos anexos aos Id.12881011 e Id.12881042, os quais deverão ser 

riscados e tornados indisponíveis, na forma do artigo 32, §4º da 

Resolução nº03/2018-TP. Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por 

consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que 

se prove o contrário das informações exaradas. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027366-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER (ADVOGADO(A))

JAIR AMORIM SOARES (AUTOR(A))

MARIA ZIZI QUEIROZ SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1027366-61.2018.8.11.0041 (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

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1034477-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BORGES FREITAS (ADVOGADO(A))

WILLIAM JUNIOR DE ALCANTARA LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO BORGES FREITAS OAB - 831.989.031-49 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (EMBARGADO)

GILBERTO MALTZ SCHEIR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034477-33.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: WILLIAM 

JUNIOR DE ALCANTARA LIMA PROCURADOR: ROGERIO BORGES 

FREITAS EMBARGADO: GILBERTO MALTZ SCHEIR W Vistos. Ab initio, 

com fulcro no art. 538, inciso I, da CNGC-Foro Judicial, DEFIRO o pedido de 

tramitação prioritária do feito, haja vista se tratar a parte embargada de 

pessoa idosa. Considerando os documentos apresentados no Id. nº 

13454462, DEFIRO a gratuidade da justiça à parte embargada, conforme 

as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. No mais, verifico que, no caso, ante os documentos 

acostados à exordial, é incontestável que a duplicata se originou de 

promessa de compra e venda de imóvel. Ocorre que a duplicata é título de 

crédito causal, devendo a sua emissão estar atrelada à operação de 

compra e venda mercantil ou à prestação de serviço (arts. 1º e 20, Lei nº 

5.474/68), o que não se verifica na hipótese dos autos. Assim sendo, 

aplicando-se o princípio da não-surpresa, previsto no art. 10 do Código de 

Processo Civil, DETERMINO a intimação das partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, digam sobre o fato de que a relação jurídica que 

antecede a formação das duplicatas objeto da execução em apenso não 

se enquadrar nas hipóteses legais de compra e venda mercantil ou de 

prestação de serviços. Atente-se a Secretaria da Vara que a intimação da 

parte embargante deverá ser por meio de vista dos autos à Defensoria 

Pública. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 20 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027064-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES (ADVOGADO(A))

B. X. D. S. (AUTOR(A))

LUCAS DANIEL MORENO PINHEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027064-32.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCAS 
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DANIEL MORENO PINHEIRO DA SILVA, BEATRIZ XAVIER DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO V Vistos. Trata-se de Ação de Indenização 

Por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Lucas Daniel Moreno Pinheiro 

da Silva em face do Estado de Mato Grosso. A partir da detida análise dos 

autos, verifica-se que, em que pese à petição inicial tenha sido 

endereçada ao Juízo competente, a demanda foi equivocadamente 

distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Destarte, considerando que a 

presente ação foi proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, este 

Juízo é incompetente para processar e julgar a lide, cuja competência é do 

Juízo da Fazenda Pública. Anota-se que se trata de competência em razão 

da matéria e, portanto, absoluta, passível de declaração de ofício, nos 

termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil. Assim sendo, 

DECLINO da competência para processamento e julgamento desta 

demanda, o que faço com fulcro no art. 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos 

a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026420-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

VALERIA LEAL VILELA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026420-89.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VALERIA 

LEAL VILELA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora assevera que, 

ao buscar previamente o protocolo do requerimento administrativo do 

seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal 

da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por expressa 

determinação legal, a seguradora deve receber os documentos que 

acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante recibo, 

que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma forma, nos 

termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os 

danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, 

condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro Obrigatório, 

as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa 

autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que consta 

oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como ponto de 

atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve receber os 

pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 14774051). 

Por fim, anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido mais de uma 

dezena de demandas em que a sustentação de recusa no recebimento 

estava amparada na referida ata notarial, diante do considerável 

transcurso de tempo desde a sua lavratura, é muito provável que possa 

ter ocorrido mudança de conduta por parte da seguradora requerida, de 

forma que reputo incapaz de, no momento atual, receber a demanda com 

embasamento apenas no referido documento. Ante o exposto, entendo 

que não é cabível, com base tão somente nos documentos apresentados, 

concluir que houve recusa por parte da seguradora ré, muito menos que 

tal recusa teria sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência 

de prova da alegada recusa no recebimento do requerimento 

administrativo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de 

que houve tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de qual 

foi o motivo da recusa no seu recebimento por parte da seguradora 

requerida, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 

de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 20.08.2018, às 16:58.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026435-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN CARLOS KOCH DE PAULA ARRUDA (AUTOR(A))

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026435-58.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GEAN 

CARLOS KOCH DE PAULA ARRUDA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora não instruiu a inicial com documento hábil a 

comprovar o prévio requerimento administrativo da indenização pleiteada. 

Ocorre que, como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Anoto que, nos termos dos julgados supra, o 

requerimento administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, 

sendo requisito essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada 

após 03.09.2014. No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em data 

posterior à supracitada, havendo, portanto, necessidade de prévio 

requerimento administrativo. Além disso, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora especificar claramente qual o 

documento, assim como informar o motivo da impossibilidade de 

apresentá-lo na esfera administrativa. Assim sendo, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de 

acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 

320, CPC), qual seja, o prévio requerimento administrativo da indenização 

do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

PUBLIC 16/10/2014.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011821-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUEDES (AUTOR(A))
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JUNIO CESAR DE NORONHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALOREM INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E ASSESSORIA 

FLORESTAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011821-48.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUIZ 

EDUARDO GUEDES RÉU: VALOREM INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS 

E ASSESSORIA FLORESTAL LTDA I Vistos. Considerando que a exordial 

não atende alguns dos requisitos do artigo 319 do Código de Processo 

Civil, com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, DETERMINO que 

seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena 

de indeferimento, emendar a inicial, a fim de: 1. Indicar os endereços 

eletrônicos do autor e do réu, nos termos do art. 319, inciso II, do Código 

de Processo Civil; 2. Especificar o valor pretendido a título de dano moral, 

com a consequente alteração do valor da causa, conforme dispõe o art. 

292, incisos V e VI, do Código de Processo Civil. Atendidas as 

determinações supra ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027063-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

GABRIEL VINICIUS DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027063-47.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GABRIEL 

VINICIUS DA SILVA SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 14843503). 

Ocorre que, além de não ser possível se afirmar que os fatos relatados na 

referida ata notarial e/ou arquivo de vídeo ainda persistem atualmente, tal 

documento não é hábil a comprovar a recusa no recebimento de 

requerimento relativo especificamente à parte que ora compõe o polo ativo 

da demanda. Por fim, anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido 

mais de uma dezena de demandas em que a sustentação de recusa no 

recebimento estava amparada na referida ata notarial, diante do 

considerável transcurso de tempo desde a sua lavratura, é muito provável 

que possa ter ocorrido mudança de conduta por parte da seguradora 

requerida, de forma que reputo incapaz de, no momento atual, receber a 

demanda com embasamento apenas no referido documento. Ante o 

exposto, entendo que não é cabível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que houve recusa por parte da 

seguradora ré, muito menos que tal recusa teria sido injustificada. Assim 

sendo, considerando a ausência de prova da alegada recusa no 

recebimento do requerimento administrativo, INTIME-SE a parte autora para 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos 

autos documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual 

seja, prova de que houve tentativa de protocolo do requerimento 

administrativo e de qual foi o motivo da recusa no seu recebimento por 

parte da seguradora requerida, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

M A R Q U E S  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 20.08.2018, às 16:58.
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Processo Número: 1026431-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER GOMES PEREIRA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026431-21.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WAGNER 

GOMES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 14777409). 

Ocorre que, além de não ser possível se afirmar que os fatos relatados na 

referida ata notarial e/ou arquivo de vídeo ainda persistem atualmente, tal 

documento não é hábil a comprovar a recusa no recebimento de 

requerimento relativo especificamente à parte que ora compõe o polo ativo 

da demanda. Por fim, anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido 

mais de uma dezena de demandas em que a sustentação de recusa no 

recebimento estava amparada na referida ata notarial, diante do 

considerável transcurso de tempo desde a sua lavratura, é muito provável 

que possa ter ocorrido mudança de conduta por parte da seguradora 

requerida, de forma que reputo incapaz de, no momento atual, receber a 

demanda com embasamento apenas no referido documento. Ante o 

exposto, entendo que não é cabível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que houve recusa por parte da 

seguradora ré, muito menos que tal recusa teria sido injustificada. Assim 

sendo, considerando a ausência de prova da alegada recusa no 

recebimento do requerimento administrativo, INTIME-SE a parte autora para 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos 

autos documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual 

seja, prova de que houve tentativa de protocolo do requerimento 

administrativo e de qual foi o motivo da recusa no seu recebimento por 

parte da seguradora requerida, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 107 de 487



Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

M A R Q U E S  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 20.08.2018, às 16:58.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026775-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

NILSON DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026775-02.2018.8.11.0041 AUTOR(A): NILSON DE 

MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora assevera que, 

ao buscar previamente o protocolo do requerimento administrativo do 

seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal 

da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por expressa 

determinação legal, a seguradora deve receber os documentos que 

acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante recibo, 

que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma forma, nos 

termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os 

danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, 

condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro Obrigatório, 

as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa 

autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que consta 

oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como ponto de 

atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve receber os 

pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 14829273). 

Ocorre que, além de não ser possível se afirmar que os fatos relatados na 

referida ata notarial e/ou arquivo de vídeo ainda persistem atualmente, tal 

documento não é hábil a comprovar a recusa no recebimento de 

requerimento relativo especificamente à parte que ora compõe o polo ativo 

da demanda. Por fim, anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido 

mais de uma dezena de demandas em que a sustentação de recusa no 

recebimento estava amparada na referida ata notarial, diante do 

considerável transcurso de tempo desde a sua lavratura, é muito provável 

que possa ter ocorrido mudança de conduta por parte da seguradora 

requerida, de forma que reputo incapaz de, no momento atual, receber a 

demanda com embasamento apenas no referido documento. Ante o 

exposto, entendo que não é cabível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que houve recusa por parte da 

seguradora ré, muito menos que tal recusa teria sido injustificada. Assim 

sendo, considerando a ausência de prova da alegada recusa no 

recebimento do requerimento administrativo, INTIME-SE a parte autora para 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos 

autos documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual 

seja, prova de que houve tentativa de protocolo do requerimento 

administrativo e de qual foi o motivo da recusa no seu recebimento por 

parte da seguradora requerida, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

M A R Q U E S  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 20.08.2018, às 16:58.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003231-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

GLEICE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028915-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034422-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (ADVOGADO(A))

LETICIA PIMENTA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1034422-82.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 21 de 

agosto de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Sede do juízo e 

Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro 

Político Administrativo, Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 

6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000537-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOILSON ROSA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028895-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE SOUZA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002385-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ROBSON PAZ DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002775-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE LUCIANO PEREIRA MARTINS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003691-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002331-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000695-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001716-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LINDALVA FERREIRA GLORIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001716-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LINDALVA FERREIRA GLORIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026067-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ODAIR PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. INDEFIRO por ora, o pedido de prioridade na tramitação, vez que 

os documentos médicos juntados não são hábeis a comprovar, por si só, 

debilidade profissional. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para 

audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, 

certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 338 da CNGC. 

Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026173-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 
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artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. INDEFIRO por ora, o pedido de prioridade na tramitação, vez que 

os documentos médicos juntados não são hábeis a comprovar, por si só, 

debilidade profissional. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para 

audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, 

certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 338 da CNGC. 

Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026350-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

PATRICIA MARGARIDA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026350-72.2018.8.11.0041 REQUERENTE: PATRICIA 

MARGARIDA NOGUEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. INDEFIRO por ora, o 

pedido de prioridade na tramitação, vez que os documentos médicos 

juntados não são hábeis a comprovar, por si só, debilidade profissional. 

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012807-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

MARIA AMELIA SARAIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 02/10/18 às11:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026979-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE OLIVEIRA PINTO (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001712-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OCREANO CANDIDO DE SOUZA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001595-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010017-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES 

LTDA (REQUERENTE)

ALEXANDRE PERES DO PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1031380-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR (ADVOGADO(A))

VANIA GONCALVES GOMES (AUTOR(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA (ADVOGADO(A))

GILBERTO MALTZ SCHEIR (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES OAB - 776.664.027-91 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (RÉU)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009634-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA CORREA DA SILVA MENDES (AUTOR(A))

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018825-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

VINICIUS FELIPE DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ L Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005671-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

J.F. PEREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1005671-51.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARCIO JOSE DE 

MORAES REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, SONY BRASIL LTDA., J.F. 

PEREIRA & CIA LTDA - ME I Vistos. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026292-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA SILVA BATISTA (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026292-69.2018.8.11.0041 AUTOR: PAULO DA 

SILVA BATISTA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. CONCEDO a tramitação prioritária do feito, com fulcro no art. 538, 

inciso II, da CNGC-Foro Judicial. PROCEDA-SE com a preparação dos 

autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, 

certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 338 da CNGC. 

Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026234-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINEI LEMES DE MORAES (AUTOR(A))
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FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1026234-66.2018.8.11.0041 AUTOR: ROBINEI LEMES DE 

MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007691-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE FERREIRA (ADVOGADO(A))

Y. G. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE PEREIRA RAMALHO OAB - 913.822.031-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aline Ferreira Nunes (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1007691-15.2018.8.11.0041 AUTOR: YURI GABRIEL RAMALHO 

DA SILVA REPRESENTANTE: CRYSTIANE PEREIRA RAMALHO RÉU: ALINE 

FERREIRA NUNES I Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001185-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA XAVIER CIRINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027073-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1027073-91.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DANIEL CORREA 

DE SOUZA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A W Vistos. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 
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Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004771-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DOMESI SILVA LOPES (ADVOGADO(A))

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1004771-68.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A I Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038473-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ M Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 243686 Nr: 12113-70.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILIZE HELENA GRINGS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos,

Converto o arresto em penhora, anotando a desnecessidade de lavratura 

de termo, conforme determina os arts. 830,§ 3º e 854, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

INTIME-se o executado por edital, com prazo de 20 dias, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifestar sobre a penhora, ocasião em que a parte 

executada deverá comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é 

impenhorável e/ou que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, 

do Código de Processo Civil).

Nomeio a douta DPE como curadora especial ao revel citado por edital.

Transcorrido o prazo do edital, encaminhem-se os autos a DPE para 

manifestação.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1118423 Nr: 18088-24.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTES MARIA DE SOUZA IWASSAKE, MÁRIO KAZUO 

IWASSAKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HESA 114 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS 

- OAB:15.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A

 Vistos.

Compulsando os documentos carreados aos autos, verifica-se que que o 

RAI 1001371-43.2016.8.11.0000 contra a decisão que indeferiu a justiça 

gratuita dos requerentes [fls. 138/v] fora desprovido, conforme consta às 

fls. 230/237, mantendo incólume a decisão vergastada.

Assim, como não há nos autos comprovação de recolhimento das custas 

de distribuição da demanda após o desprovimento do recurso, e de modo 

a respeitar o princípio da não surpresa, nos termos do artigo 10 do Código 

de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais e da 

taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1135989 Nr: 25558-09.2016.811.0041

 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: BRUNO RODRIGO DE MORAES

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

SANEAMENTO LTDA

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

OAB:13.257

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Vistos,

A pretensão do requerente, no sentido de que seja rescindido o 

compromisso de compra e venda celebrado com a Concremax atrai a 

competência para a Justiça federal, tendo vista a formalização de contrato 

de mútuo com alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal.

 Assim sendo, ante o disposto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 211205 Nr: 21694-46.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DE 

CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492, Jorge Luiz Braga - OAB:3168-B/MT

 Vistos.Cuida-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença.Às fls. 563 

foi elaborado cálculo pela contadoria judicial para apuração de valor 

remanescente (fls.563).Instadas a se manifestarem, apenas a parte 

exequente pugnou pela retificação do termo inicial do juros para que 

incidam a partir da data da citação válida. É a síntese.DECIDO. A 

jurisprudência do STJ, nas hipóteses de violação de direitos autorais, é no 

sentido de que devem incidir a partir da data do evento danoso. À 

propósito, colaciono o seguinte julgado:(...)Destarte, abstrai-se da inicial 

que em 12.11.2002 a executada foi recadastrada, ocasião em que passou 

a gerar as obrigações com a exequente. Deste modo, remetam-se os 

autos ao Contador Judicial, a fim de que altere o cálculo de fls.563, para 

fazer constar a incidência dos juros a partir da data de 

1 2 . 1 1 . 2 0 0 2 . E l a b o r a d o  o  c á l c u l o ,  v i s t a  à s 

partes.Intimem-se.Cumpra-seCuiabá, 16 de Agosto de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1101690 Nr: 11211-68.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA, AMIL ANTONIO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KERGINALDO ALMEIDA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KERGINALDO ALMEIDA CRUZ 

- OAB:6515 - E

 Vistos.Cuida-se de Ação de Cobrança, ajuizada por Condomínio 

Residencial Bonavita em desfavor de Kerginaldo Almeida Cruz, todos 

devidamente qualificadas nos autos.(...)Em síntese, eis o relatório. 

DECIDO(...)Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que 

faço para determinar que a parte autora AUTORIZE a utilização das áreas 

comuns do edifíio, até ulteior deliberação deste Juízo.Para o caso de 

descumprimento desta decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado 

Diploma Processual.Intime-se.(ii)Chamamento do Processo A parte 

requerida, por ocasião da contestação, efetivou o chamamento ao 

processo da construtora Brookf ield, qual i f icada naquela 

oportunidade.Fundamenta que as parcelas anteriores à aquisição da 

propriedade ocorrida aos 05.06.2014 são de responsabilidade da 

supracitada construtora.Ocorre que, nos termo do art. 1.345 do Código 

Civil, o adquirente da unidade responde pelos débitos do alienante, em 

relação ao condomínio, in verbis:“Art. 1.345. O adquirente de unidade 

responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive 

multas e juros moratórios.”Destarte, o requerido a partir do momento em 

que adquiriu o imóvel é responsável pelos débitos relativos as taxas 

condominiais, sendo ressalvada a cobrança autônoma e regressiva 

posteriormente.Nesse sentido, vide ementa a seguir (...)Deste modo, 

indefiro o pedido de chamamento ao processo. (iii)Deliberações Finais:(...), 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar.(..,)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 827125 Nr: 33013-30.2013.811.0041

 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: KDSD, MAURICIO DAMÁSIO SANTANA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 155).

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, 17 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 832080 Nr: 37688-36.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FERRAZ PACHECO DE CASTRO, JOSIANE 

KAROLINE TARDEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ I SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Ante o exposto, com fundamento no art. 356 do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos fotmulados, o que faço 

para:a)CONDENAR a requerida em obrigação de fazer, consubstanciada 

em outorgar a escritura de compra e venda da Casa 02,Modelo TN87, 

Condomínio Coxipó, em Cuibá-MT.b)CONDENAR às requeridas, 

solidariamente, ao pagamento de indenização a título de dano moral, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC a partir da decisão de juros de 1% (um por cento) ao mês, ao 

contar da citação.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro às 

custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se prioritariamente, uma vez 

que se trata de processo da META 2/2016-CNJ.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

14 de Agosto de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1012126 Nr: 28449-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COCAL CEREAIS LTDA - UNIDADE TRANSPORTE 

UBERLANDIA /MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEAGRO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO PÉCORA DE 

AMORIM - OAB:17695, ROBERTA PERREIRA SANTANA - OAB:152.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JORGE LIMA - 

OAB:85028

 Vistos.1.BACENJUD:Considerando que o dinheiro encontra-se em primeiro 
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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 parte executada: CEAGRO 

CEREAIS LTDA, portadora do CNPJ nº 65.971.624/0001-00, sobre o valor 

total de R$ 5.762.202,11 (cinco milhões, setecentos e sessenta e dois mil, 

duzentos e dois reais e onze centavos).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. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestarem, devendo a parte executada que não possuir 

procurador constituído nos autos ser intimada por carta com aviso de 

recebimento.Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte executada 

comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou 

que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil).Havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE a 

parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, 

de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.Não 

havendo manifestação da parte executada,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 442253 Nr: 18392-33.2010.811.0041

 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: CINE MULTIPLEX PANTANAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA, 

BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LETÍCIA DO CARMO - 

OAB:12.261, VALÉRIA BAGGIO RICHTER - OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:277.014/SP, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 756620 Nr: 8744-58.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLLP, ALTEMAR JOSÉ PEREIRA

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 758234 Nr: 10458-53.2012.811.0041

 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: CLAUDETE PEREIRA DA SILVA, LEONE CORREA 

CAMARINHO

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMMANUEL FABIANO SABINO 

SILVESTRE - OAB:11391, KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - 

OAB:18107/MT, MARCIO MENDANHA CARDOSO - OAB:11.290/MT, 

VINICIUS DE MORAES ARANTES - OAB:15.493/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:12456

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 768248 Nr: 21131-08.2012.811.0041

 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: ALEXSANDRO DILCIDIO MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE DE JESUS NASCIMENTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA Mª S. DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 14.001, VIVIANE M. M. ALMEIDA - OAB:OAB/MT 14.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO MATEUS MORAES 

LOPES - OAB:12.636/MT, WELLINGTON SILVA - OAB:5354/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 785769 Nr: 39639-02.2012.811.0041

 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: CLARIZA SOUSA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACIONIL PAES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 816008 Nr: 22456-81.2013.811.0041

 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: RODRIGO SILVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ARAÚJO BARCELOS - 

OAB:16.778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO FREIRE - 

OAB:56.543/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 833551 Nr: 38950-21.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL DE CARVALHO PEREIRA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA 

LUZ - OAB:12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B, ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - 

OAB:16335 OAB/MT, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - 

OAB:15999-B / MT, EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA - OAB:16543, 

FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - OAB:21.130, GABRIEL DAVID 

MARTINS SANTANA - OAB:20788/O, JOAO BONFIM BARROSO - 

OAB:12.874, JUCINEI DA SILVA NUNES - OAB:11799/MT, MURILLO 

ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, NAIANE 

CAVALCANTE BATISTA - OAB:22937/O, SERGIO HENRIQUE K. 
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KOBAYASHI - OAB:6180/MT, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - 

OAB:12546

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 841665 Nr: 45874-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIANE ADINE ABADIA MATOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

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

OAB:3056

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 845016 Nr: 48778-41.2013.811.0041

 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: ENIL MARTINS DA SILVA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 872268 Nr: 11238-22.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA MARZENTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 879799 Nr: 16615-71.2014.811.0041

 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: MARAISA MARTINS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILZA SERRA - OAB:7001-MT

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

OAB:OAB/MT 13241-A

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 915870 Nr: 40742-73.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAILSON SOARES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rose Gusmão de Moura - 

OAB:12720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780, LUIS CARLOS LOURENÇO - OAB:16780 OAB/BA, 

VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA - OAB:10.445/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 945842 Nr: 57908-21.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA

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

SEGURO S/A

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

OAB:15.283/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 119894 Nr: 8375-79.2003.811.0041

 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): ILSA INDUSTRIA LUELLMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT, VALDECIR ERRERA - OAB:3.365- A/MT

 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 parte executada ILSA INDÚSTRIA 

LUELLMA S/A, portadora do CNPJ nº 33.679.069/0001-42, sobre o valor 

total de R$ 13.652,49 (treze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e 

quarenta e nove centavos).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. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestarem, devendo a parte executada que não possuir 

procurador constituído nos autos ser intimada por carta com aviso de 

recebimento, ex vi do disposto no art. 513, § 2º, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte executada 

comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou 

que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil).Havendo manifestação pela parte executada,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 419210 Nr: 5660-20.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROSOFT CORPORATION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA 

MIRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT, ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - 

OAB:23604/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 
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OAB:6.487/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões do Recurso de Apelação , no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 772336 Nr: 25442-42.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MODA NO ATACADO CONFECÇÕES LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAUJO - OAB:9098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões do Recurso de Apelação , no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 781000 Nr: 34573-41.2012.811.0041

 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: EUNICE MARIA DAL'MASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A, AVANCE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON NEVES ALVES - 

OAB:6182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B, MARIA 

ESTTELA SILVA GUIMARÃES - OAB:139.141/RJ

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões do Recurso de Apelação , no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 798026 Nr: 4412-14.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCO CESAR ARRUDA ZATTAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE 

VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO NOVAES 

CAVALCANTI - OAB:90604/SP, MATHEUS LOURENÇO RODRIGUES DA 

CUNHA - OAB:14170/O

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões do Recurso de Apelação , no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1024886 Nr: 34249-46.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL COMBUSTIVEIS REAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:14658/MT, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões do Recurso de Apelação , no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1095494 Nr: 8613-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSSANDRO BATISTA FONSECA DE MORAES, 

DANIELE FONSECA DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - OAB:55832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSE 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MG79.757, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões do Recurso de Apelação , no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 52623 Nr: 18227-64.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ANTÔNIO PIRES DE MIRANDA, MARILENE 

AUXILIADORA CAMPOS DE MIRANDA, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR, 

ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HABITACIONAL ADM. DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT, RENATA MARIA 

DE TOLEDO RIBEIRO NÓBREGA - OAB:7.469/MT, RENATO OLÍVIO DE 

SOUZA - OAB:6.509/MT, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - 

OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ TÉRCIO OKAMURA DE 

ALMEIDA - OAB:7327, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:6412/MT

 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 parte executada HABITACIONAL 

ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA ME, portadora do CNPJ nº 

70.490.180/0001-12, sobre o valor total de R$ 104.183,69 (cento e quatro 

mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos).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. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem, devendo a parte executada 

que não possuir procurador constituído nos autos ser intimada por carta 

com aviso de recebimento, ex vi do disposto no art. 513, § 2º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte 

executada comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é 

impenhorável e/ou que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, 

do Código de Processo Civil).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 817370 Nr: 23797-45.2013.811.0041

 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: DANIELA GABRIELA NOEMIA FRANCISCA GONÇALVES 

DA SILVA

 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 CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 913165 Nr: 38978-52.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MARTINS DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1034311 Nr: 38774-71.2015.811.0041

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

 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

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1038368 Nr: 40752-83.2015.811.0041

 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: JOÃO BATISTA GONÇALVES DE FARIA

 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 CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 749342 Nr: 747-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMANY SOARES DE MORAIS

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953, WAGNER V. DE MORAES - OAB:15.244

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que deverá recair sobre 

dinheiro na conta da parte executada B V FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, portadora do CNPJ nº 

01.149.953/0001-89, sobre o valor total de R$ 22.810,61 (vinte e dois mil, 

oitocentos e dez reais e sessenta e um centavos). DEFIRO o pedido de 

desetranhamento e devolução das cártulas à parte exequente, mediante 

substituição por fotocópias.3.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo 

realizadas todas as buscas via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido 

localizados bens hábeis a assegurar o pagamento integral do débito 

exequendo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de 

penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da 

parte exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Por fim, anoto que, já tendo sido 

realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, 

RENAJUD e 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.: 447086 Nr: 21190-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - 

OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Com vistas dos autos, o curador especial nomeado ao executado 

deixou de apresentar embargos à execução, bem como anotou não 

vislumbar qualquer nulidade ou irregularidade processual.Assim, impõe-se 

o prosseguimento do feito. 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 parte 

executada: ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA, portador do CPF nº 

029.118.691-25, sobre o valor total de R$ 12.184,60 (doze mil, cento e 

oitenta e quatro reais e sessenta centavos).....RENAJUD:Por outro lado, 

caso a penhora de numerários resulte infrutífera ou insuficiente, DEFIRO o 

pedido de busca junto ao sistema RENAJUD.Restando frutífera a busca de 

veículos, DEFIRO a penhora dos veículos localizados através do sistema 

RENAJUD, servindo a presente decisão, em conjunto com o comprovante 

de inclusão de restrição veicular, como termo de constrição, 

independentemente de outra formalidade.....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.....Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá/MT, 15 de Agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 237144 Nr: 6187-11.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNN COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA

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

MORAES - OAB:14485/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

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

JOSLAINE FÀBIA ANDRADE - OAB:6.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o elevado transcurso de tempo desde a última atualização 

do débito exequendo (fl. 162), INTIME-SE a parte exequente, via advogado, 

para apresentar planilha de débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) 

dias, com aplicação da correção monetária e juros legais (art. 798, inciso I, 

alínea “b”, CPC ).

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.

Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no 

silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 
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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, 16 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 243686 Nr: 12113-70.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILIZE HELENA GRINGS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos em Correição,

1. Trata-se de execução de título extrajudicial na qual a parte exequente 

requereu o arresto de dinheiro nas contas da executada, em razão de ter 

sido frustrada a citação pessoal e por hora certa.

2. O arresto via BACENJUD foi efetivado, logrando-se êxito na 

indisponibilização de dinheiro nas contas da executada (fls. 219v).

3. Em razão disso, proceda-se à citação por edital da parte executada, 

com prazo de 10 dias, para, no prazo de 3 (três) dias, pagar a dívida, as 

custas processuais e os honorários advocatícios, sob pena do arresto se 

converter em penhora, independentemente de termo (art. 829 e 830 do 

CPC)

4. Consigne-se no edital de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

parte executada poderá opor embargos à execução ou, mediante o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, requerer o 

parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, consoante 

disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil.

5. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do 

débito, com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do 

prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual.

6. Transcorrido o prazo assinalado nos itens 3 e 4 sem manifestação da 

executada, proceda-se à transferência dos valores a conta corrente de 

titularidade do exequente, a ser indicada por este, dispensada nova 

intimação da parte executada (art. 876, §3º, do CPC).

7. Indefiro o pedido formulado pelo advogado da exequente, Dr. Róber 

César da Silva, no sentido de que os valores sejam transferidos para a 

sua conta pessoal, pois o substabelecimento não outorgou poderes para 

tantio (fls. 08). Sanado o vício, com a juntada de 

procuração/substabelecimento com poderes especiais, fica desde já 

autorizada a transferência dos valores para a conta pessoal do 

ccausídico.

8. Na sequência, retornem-me conclusos para apreciação dos demais 

pedidos formulados às fls. 221/222.

9. Int.

 10. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1083654 Nr: 3274-07.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTOTELES SOUSA FERREIRA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1098733 Nr: 10071-96.2016.811.0041

 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: JULEIDE OLIVEIRA MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1132630 Nr: 24136-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO FERNANDES DINIZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1135631 Nr: 25359-84.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARILSON ALVES VITALINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - 

OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1144853 Nr: 29541-16.2016.811.0041

 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: EDINA APARECIDA DOS REIS DE OLIVEIRA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1156751 Nr: 34606-89.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL TEIXEIRA DA SILVA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1158957 Nr: 35486-81.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERT ROGER DA SILVA NEVES

 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

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1159830 Nr: 35853-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISIANE VENÂNCIO PATRÍCIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1171354 Nr: 40714-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDO, PEDRO PAULINO 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:5736/O

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1173108 Nr: 41366-54.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MONTEZUMA GALVÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: sinthia beretta - OAB:12732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 155856 Nr: 9060-52.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL CARNEIRO DE ALMEIDA ROCHA, MARGARIDA 

SACAE DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BAMERINDUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIR PEREIRA LEITE - 

OAB:2275-A/MT, DAVELINI PEREIRA LEITE ALENCAR - OAB:9.739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, ELIZA ALESSANDRA 

QUEIROZ DE SOUZA - OAB:7979/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 895316 Nr: 26725-32.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE YULE GARDÉS

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

SEGURO S/A

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

OAB:5.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da ausência na 

pericia judicial, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 905103 Nr: 33625-31.2014.811.0041

 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: MIRDC, ELIANE APARECIDA RODRIGUES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da ausência na 

pericia judicial, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 922638 Nr: 45025-42.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE ALMEIDA BERNARDES BEZERRA

 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: Dra. Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB:8506-A

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da ausência na 

pericia judicial, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 947064 Nr: 58604-57.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FERREIRA MACHADO DE MELLO

 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: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:16.290, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da ausência na 

pericia judicial, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1010961 Nr: 27980-88.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URSULINO CONCEIÇÃO DA GUIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da ausência na 

pericia judicial, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1068700 Nr: 54847-21.2015.811.0041

 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: EDUARDO DE OLIVEIRA ROSSETO

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

SEGURO S/A

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

- OAB:6.945/MT

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

OAB:12.903/MT, RAYANNY L MIRANDA NOCETI - OAB:18652, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da ausência na 

pericia judicial, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1144003 Nr: 29175-74.2016.811.0041

 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: ALARCON DA SILVA DIAS

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da ausência na 

pericia judicial, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 351073 Nr: 21519-47.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE VALDIR PERES ARANTES, MARIA 

APARECIDA MADEIRA ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE BRAZIL BARBOZA, 

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA

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

OAB:11.257/MT, FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOELA LEANDRO CURTY 

DA CUNHA - OAB:13.801-MT, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 385890 Nr: 21690-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDI GELBER SOBRAL DE MIRANDA

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

OAB:9.237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, FERNANDA 

TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 732241 Nr: 28409-94.2011.811.0041

 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: COLÉGIO NORTE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA BUSS VALPATO LEITE, NEY 

ADAUTO RODRIGUES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU 

CAVALCANTI - OAB:18.806, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 752338 Nr: 4170-89.2012.811.0041

 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: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY MARIA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 771398 Nr: 24465-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMÓVEIS LTDA - ME, MIGUEL FRANCO PAZ, 

CARMELA MONT'ALBO FRANCO PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA CASTILHO AMUI, VIVIANE 

CURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA DE MOURA BOURET - 

OAB:8476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 776446 Nr: 29763-23.2012.811.0041

 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: SILVANA FERRAI LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON CARLOS FREITAS FERREIRA, 

DENILSA DE TAL, AGNALDO CALONGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1157440 Nr: 34852-85.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL SERVICE 

CENTER ALBERT SABIN, MARCOS GRANADO MARTINS

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

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

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 

OAB/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 342166 Nr: 12624-97.2008.811.0041

 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: G. E. M. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GESSO E 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELYNTON MORESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083/MT, Paulo Roberto Gonçalves Moura - OAB:9412-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CERRI BUDOIA - 

OAB:10960-B/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:3.339-A/MT, 

PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data intimo as partes para manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos autos da segunda 

instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 785619 Nr: 39488-36.2012.811.0041

 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: GILDA MARIA COCARELLI PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARDINI PISOS E REVESTIVENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILIANDRA CRISTINA 

DALLAGNOL - OAB:15388/MT, ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - 

OAB:11564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Moisés Quacchio - 

OAB:147.405-SP

 Certifico e dou fé que, nesta data intimo as partes para manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos autos da segunda 

instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 820322 Nr: 26564-56.2013.811.0041

 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: FILIPE BORGES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959/MT, WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - 

OAB:2409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data intimo as partes para manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos autos da segunda 

instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 381220 Nr: 16770-50.2009.811.0041

 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: OSMAR VALÉRIO DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, CAROLINA MELLO HORVATICH - OAB:10.219 

mt, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE 

MELO LUFT - OAB:11679, KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - 

OAB:10551, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE 

FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA BRAGA NOGUEIRA 

CUPOLILLO - OAB:38267/RJ, Edyen Valente Calpis - OAB:8767- MS, 

ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

MARISTELA DE FARIAS MELO SANTOS - OAB:135.132/RJ, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, VIVIANE CALIFANI 

MERINO LAPINSKI - OAB:6373/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca da 

complementação do Laudo Pericial, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 867266 Nr: 7390-27.2014.811.0041

 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: JOILSON JOSÉ FONSECA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CITAVEL 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:8750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 17688, EDMAR ALVES DE AZEVEDO JÚNIOR - 

OAB:13952/B, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, JÚLIO CÉSAR DE 

OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, KAREN CRISTINA - OAB:199660, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552, SOFIA 

ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca da 

complementação do Laudo Pericial, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 7665 Nr: 11443-76.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Khalil, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO, M. N. 

SILVA MÓVEIS LTDA, Homero Humberto Marchezan Auzani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818, GILMAR DE SOUZA GONÇALVES - OAB:16.581-A/GO, JOÃO 

RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - OAB:6605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LASTHENIA DE FREITAS 

VARÃO - OAB:4.695/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

THAISA AZEVEDO - OAB:8717/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões aos Embargos , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 810986 Nr: 17487-23.2013.811.0041

 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: D.D INTENSIVISMO E AUDITORIA MÉDICA LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAÚDE SAMARITANO ADMINISTRADORA DE 

BENEFICIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADER CARLOS PONCE - 

OAB:15.088, RÓGLEISON CARLOS PONCE - OAB:313.141

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões aos Embargos , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 931160 Nr: 49929-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE RODRIGO DE LARA PINTO, MARIA 

PINHEIRO DE LARA, DELMA DE LARA PINTO PARDI, MARIA AUXILIADORA 

DE LARA PINTO, ROSIMAR LUCIA DE LARA PINTO MOSQUEIRO, TANIA 

MARIA LARA PINTO MARQUES, JORGE RONEY DE LARA PINTO

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões aos Embargos , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 701567 Nr: 36188-37.2010.811.0041

 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: GERALDO DE ANDRADE MARTINS, ALAIDE DA COSTA, 

ALAIDE DA COSTA, C. C. M.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6.740/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, LEONARDO DANIEL LOWE - OAB:6905-E OAB/MT, LUIS 

EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866, NELSON JOSÉ 

GASPARELO - OAB:2.693-B/MT, PEDRO BALATA FILHO - 

OAB:12308/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 795988 Nr: 2330-10.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA ALVES DA CUNHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, EMÍLIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA - 

OAB:13287-E / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar se concorda com o valor 

depositado , no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 872318 Nr: 11283-26.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON GUIMARAES NOGUEIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar se concorda com o valor 

depositado , no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1034446 Nr: 38859-57.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON BENEDITO DA COSTA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANINE DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 21.653, JOÃO BATISTA DE MENEZES - OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar se concorda com o valor 

depositado , no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1035830 Nr: 39512-59.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTON ANTONIO DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO DA SILVA SOITO 

- OAB:114089/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar se concorda com o valor 

depositado , no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1141830 Nr: 28236-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA RAFAELA LARANJEIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar se concorda com o valor 

depositado , no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1158175 Nr: 35170-68.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MENDES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

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

OAB:8.194-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar se concorda com o valor 

depositado , no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1159033 Nr: 35524-93.2016.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN DA SILVA MOURA

 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

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar se concorda com o valor 

depositado , no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1168873 Nr: 39627-46.2016.811.0041

 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: REJANE SALVIANO DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

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

OAB:8.194-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar se concorda com o valor 

depositado , no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1173016 Nr: 41316-28.2016.811.0041

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

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO SANTOS - 

OAB:21.239/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar se concorda com o valor 

depositado , no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 351952 Nr: 22321-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ VILANOVA BARRETO, FATIMA DOS 

SANTOS MARQUES, ANTONIO LUIZ VILANOVA BARRETO, MÔNICA 

SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA, TRANSRUELIS 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO OSVALDO VILANOVA 

- OAB:4299/MT, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:30.752/PR, PAULO 

SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA 

- OAB:4914, DYNAIR ALVES DE SOUZA DALDEGAN - OAB:4902, IVO 

MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestar acerca do cálculo elaborado 

pela contadoria, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 377434 Nr: 13437-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ TERUMITSU NAKATA, SONIA MARIA PINTO 

NAKATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LIMA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

URCINO - OAB:10970/O, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A, 

Reinaldo Celso Bignardi - OAB:60348/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA VITORIA MENDES 

VOLCOV - OAB:17.893/MT

 Intimo a parte exequente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 431455 Nr: 11716-69.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINA FORTALEZA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MASSA FINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Valdemar Lorenção 

Junior - OAB:105.465/SP, KÁTIA SANGALI - OAB:268.648-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões aos Embargos , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 917439 Nr: 41700-59.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONAI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO CAMPO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões aos Embargos , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 389443 Nr: 24890-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA PISCIOTTA NOGUEIRA BORGES, 

ORBETE NOGUEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JUNIOR BRUN - 

OAB:9097/MT

 Assim sendo, ante a perda superveniente do interesse de agir da parte 

exequente, JULGO EXTINTA a presente execução sem resolução do 

mérito, o que faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Tendo em vista que a extinção decorreu de homologação do acordo, 

os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada ou, 

não havendo convenção na transação, cada parte deverá honrar com o 

pagamento do seu respectivo patrono. Outrossim, as custas processuais 

serão divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 90, § 2º, do 

citado Diploma Processual.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Por fim, PROCEDA-SE 

com o translado de fotocópia da avença firmada entre as partes (fls. 

176/178) para os autos da Ação Rescisória em apenso.Após o trânsito em 

julgado e o cumprimento das diligências necessárias, arquivem-se os 

autos.Cuiabá/MT, 20 de Agosto de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 386197 Nr: 21987-74.2009.811.0041

 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: JUNP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E 
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EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CAROLINA PISCIOTTA NOGUEIRA 

BORGES, ORBETE NOGUEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIENEZ PEDROSO LEMES PINTO 

- OAB:OAB/MT 15.437/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo nos 

autos da Ação de Execução em apenso (autos nº 

24890-82.2009.811.0041 , Código 389443).

Pois bem. Considerando que a avença firmada contém manifestação de 

interesse das partes no sentido de por fim à presente demanda, assim 

como que é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio, imperiosa a homologação do acordo, 

com a extinção do presente feito.

Assim sendo, estando presentes os pressupostos necessários, 

notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada ou, 

não havendo convenção na transação, cada parte deverá honrar com o 

pagamento do seu respectivo patrono.

As custas processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos 

termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma Processual.

As partes acordaram pela dispensa do prazo recursal.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

Cuiabá, 20 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 429540 Nr: 10716-34.2010.811.0041

 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: SORNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA FORTALEZA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

DE MASSA FINA LTDA, ANTONIO SERGIO MOUTINHO, MARY SILVIA 

SANT AGATA MOUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MARTINS SORNA - 

OAB:19693/O, RONALDO LUIZ DE ARAUJO - OAB:2.909/MT, SILVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7590-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Valdemar Lorenção 

Junior - OAB:105.465/SP, Deisy Magali Mota - OAB:141936/SP, KÁTIA 

SANGALI - OAB:268.648-SP, MARCO ANTÔNIO FERREIRA CASTELLO - 

OAB:3342/MS, MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - OAB:12.073/MT, 

RAPHAEL RODRIGUES PEREIRA DA SILVA - OAB:190.081

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões aos Embargos , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 843189 Nr: 47128-56.2013.811.0041

 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: HOSANA BARBOSA SEIXAS DO NASCIMENTO, ELOY 

SEVERO DA SILVA, NEUZA MARIA DE JESUS NEVES, LUZIA HELENA 

GONÇALVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A, ITAU SEGUROS S/A, BRADESCO SEGUROS S/A, 

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, TOKIO 

MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVAO - 

OAB:OAB/MT 19.340-A, TOMÁS ESCOSTEGUY PETTER - 

OAB:63931-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA BENES SENHORA 

HIRSCHFELD - OAB:171.674-SP, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, DEISE STEINHEUSER - OAB:255862, GAYA LEHN 

SCHNEIDER - OAB:MS/10.766, GUSTAVO GOULART VENERANDA - 

OAB:81329/MG, JOSE ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - OAB:41.775 

OAB/SP, JOSEMAR LAURIANO PEREIRA - OAB:132.101 OAB/RJ, 

NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO - OAB:61713/SP, PATRICIA ROCHA 

MAGALHÃES RIBEIRO - OAB:71.822, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - 

OAB:15249-A/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT, 

Rosangela Dias Guerreiro - OAB:48812/RJ, VIVIANE AGUIAR - 

OAB:77634/MG

 Nesta data, intimo a parte autora para assinar a petição de fls. 1517/1518, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1008595 Nr: 26963-17.2015.811.0041

 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: LUIZ CLAUDIO DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21.397, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11758, GLADSTONE GIMENIS - OAB:21587-O, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 04/09/2018 a partir das 13:00 horas por ordem de chegada, no 

consultório do Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, situado na Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07, CPA I, (fundos do terminal rodoviário), CEP 

78.055-100 – Fone: (65) 3641-7100/9635-6009, sendo que o advogado da 

parte autora ficará responsável pela condução da parte na data e horário 

da realização da perícia. O periciado deverá levar todos os documentos, 

atestados e exames complementares (RADIOGRAFIAS) que porventura 

sejam úteis ao laudo pericial..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1082266 Nr: 2638-41.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA BUENO

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

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

OAB:17.676/MT

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

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

OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 04/09/2018 a partir das 13:00 horas por ordem de chegada, no 

consultório do Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, situado na Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07, CPA I, (fundos do terminal rodoviário), CEP 

78.055-100 – Fone: (65) 3641-7100/9635-6009, sendo que o advogado da 

parte autora ficará responsável pela condução da parte na data e horário 

da realização da perícia. O periciado deverá levar todos os documentos, 

atestados e exames complementares (RADIOGRAFIAS) que porventura 

sejam úteis ao laudo pericial..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1153710 Nr: 33330-23.2016.811.0041

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

 Diante do exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito, 

bem como CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

citado Diploma Processual.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de 

justiça em favor da parte autora, anoto que a exigibilidade das obrigações, 

a menos que o credor demonstre que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará 

suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta sentença, extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 

98, §3º, do mesmo Código.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

16 de Agosto de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 379130 Nr: 15357-02.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORBETE NOGUEIRA BORGES, MARIA CAROLINA 

PISCIOTTA NOGUEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT, DIOGO SOUZA CAMPOS - OAB:12.513/MT, GABRIEL 

GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIENEZ PEDROSO LEMES 

PINTO - OAB:OAB/MT 15.437/O

 Cumprindo a decisão de fls. 297, uma vez atualizado o débito INTIMO 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1010544 Nr: 27811-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Z L COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICAS 

LTDA, FRANCIELE FRANCO SERRADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA FERRAZ E SILVEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANILTON GOMES RODRIGUES - 

OAB:14.443, CASSIANO LOURENÇO SANCHES - OAB:11.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1014757 Nr: 29611-67.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER ARTHUR SAMPAIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO LUÍS OLIVEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:13.374/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que fora designada perícia 

para 03/09/2018 às 14h30min, sob a responsabilidade da Real Brasil 

Consultoria, situada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n.º 1856, 

Edifício Office Tower, 14° andar, sala 1403, no Bairro Bosque de Saúde, 

em Cuiabá – MT, tel. 3052-7636 / 98418-7773, ficam desde logo intimadas 

as partes de que deverão providenciar quaisquer documentos 

complementares indicados pelo perito judicial, necessários à conclusão 

dos trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1080365 Nr: 1684-92.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREICIANE JESUS DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do Laudo 

Pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 355113 Nr: 25522-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESAT COMBUSTIVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMBARROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, WALDIR CECHET JUNIOR, CRISTIANE 

VAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA MARIA CAPISTRANO 

DIAS MAGALHÃES - OAB:10.800-MT, MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:11.242/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, RAFAEL MORAIS DALTRO - 

OAB:12134/MT, Reinaldo camargo do nacimento - OAB:2.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA MARIA CAPISTRANO 

DIAS MAGALHÃES - OAB:10.800-MT, RAFAEL MORAIS DALTRO - 

OAB:12134/MT

 Nesta data, intima-se a parte autora para requerer o que de direito for, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 374543 Nr: 11021-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE 

MÁRMORES, JOSÉ RODRIGUES COSTA, ROSANGELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA CEZARIO - 

OAB:22464/0 OAB/MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - 

OAB:5.367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca de carta 

precatória devolvida, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1032954 Nr: 38100-93.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREMILDA MARTINS DE SOUZA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida para informar os dados bancários 

para a devolução de Honorários Periciais, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 69680 Nr: 6854-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALÚRGICA GERDAU S/A por endosso de GERDAU 
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S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDICÉIA SOUZA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT, VANIA 

WONGTSCHOWSKI KLEIMAN - OAB:183.503 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUE CARDOSO BARROS 

JUNIOR - OAB:6076-RO

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da ptição de fls. 

285, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 773601 Nr: 26762-30.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELIO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO YUKIO NACAMURA, PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida para , no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiar as provas que deseja produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 883373 Nr: 18813-81.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FREIRE FONSECA

 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, JOÃO 

RODRIGO ARCE PEREIRA - OAB:12.045 - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem sobre resposta de Ofício 

de Fls. 306-308, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 734867 Nr: 31188-22.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. M. DE SOUZA FORTALEZA COMERCIO, ANTONIO 

MARINHO DE SOUZA FORTALEZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A

 Certifico que, nesta data, intimo novamente a parate requerida para 

manifestar-se sobre o retorno dos autos da 2ª instância, visto que na 

publicação anterior não constou o nome do advogado substabelecido às 

fls. 340/341.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1085300 Nr: 3943-60.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA PINHEIRO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT, VICTOR VIDOTTI - 

OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Nesta data, intimo o requerido para apresentar o comprovante de 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 820733 Nr: 26960-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

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

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

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Nesta data, intimo o Executado para pagamento da atualização de custas 

processuais de Fls. 600-603,no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 238009 Nr: 7025-51.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. MARQUES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS 

DE CIMENTO LTDA - CONSTUBOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORALICE SILVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lidia do Carmo Ribeiro - 

OAB:16460, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:8.617/MT, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:9928-A -MT, 

TIAGO AUED - OAB:9873-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 435 da CNGC, certifique-se que o advogado Leonardo 

Sulzer Parada - OAB/MT nº 11846-B, perdeu o direito de vista dos autos 

fora da secretaria, ficando-lhe vedada carga.

OFICIE-SE à subseção da OAB local comunicando que o mencionado 

advogado, embora devidamente intimado, devolveu os autos fora do prazo 

legal determinado, para o fim de instauração de procedimento disciplinar e 

imposição de multa. Instrua o ofício com cópias das certidões e intimações 

acerca da não devolução dos autos no prazo.

Anote-se o procurador constituído pela parte exequente às fls. 110/111 

para fins de intimação.

Ademais, compulsando os autos, observa-se que a presente ação 

executiva está embasada em cheque, título cujo prazo prescricional é 

regulado pelo art. 59 da Lei nº 7.357/85, sendo de 06 (eis) meses.

Assim sendo, ante o disposto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo 

Civil e considerando que não se efetivou, até o presente momento, a 

citação da parte executada, INTIME-SE a parte autora para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a ocorrência da 

prescrição intercorrente ou fundamentar a sua não ocorrência.

Atendida a determinação judicial supra ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 16508 Nr: 1551-75.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV PANTANAL LTDA, BIMETAL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA, ENGEVIX ENG. CONST. 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13352, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA DE SOUZA 

CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-B/MT, 
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Otavio Fernando de Oliveira - OAB:225031/SP

 Defiro o pedido de fls. 463.

Expeça-se mandado destinado à penhora e avaliação de bens que 

guarnecem a sede a executada, até o valor apontado no pedido.

 Cumprido o mandado, ouça-se a parte exequente.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1029057 Nr: 36323-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SAINT LAURENT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERASMO ROMANO LEITE PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS 

BRAZÃO - OAB:6628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acerca da petição de fls. 43/44, anoto que, considerando que a parte 

executada foi citada de forma real (fl. 22), sendo revel na fase de 

conhecimento, a sua intimação na fase de cumprimento da sentença 

deverá se processar mediante simples publicação do presente decisum no 

órgão oficial (DJE), nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil.

Assim, correto o procedimento adotado pela Secretaria.

Uma vez que decorreu o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender cabível.

Proceda-se à inclusão de Maria José dos Santos Brazão como exequente 

(fl. 31).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 7774 Nr: 11085-14.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XEROX DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA DE ENSINO ACADEMUS LTDA - 

YUCATAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, JOÃO JURANDIR DIAN - OAB:83.645/SP, LEONARDO 

SULZER PARADA - OAB:9928-A, NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO - 

OAB:104.431/SP, TIAGO AUED - OAB:227080 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de suspensão formulado às fls. 219, pois tal medida já foi 

adotada, sequencialmente, em duas oportunidades anteriores (fls. 210; 

217).

Conforme previsão do art. 921, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, 

depois de decorrido o prazo da suspensão sem localização do executado 

ou de bens penhoráveis, os autos devem ser remetidos ao arquivo, 

iniciando-se, assim, a contagem do prazo prescricional.

Assim, DETERMINO, desde já, 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).

O prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 (cinco) anos (art. 206, § 

5º, do Código Civil), a serem contados a partir do arquivamento dos autos.

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 .

Cuiabá-MT, 17 de Agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 443491 Nr: 19098-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO JUNIOR - OAB:9406-E, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o requerido foi citado por edital e quedou-se inerte nos 

autos, decreto a sua revelia e, com fundamento no art. 72, II, do Código de 

Processo Civil, nomeio a Defensoria Pública como sua curadora especial, 

a quem os autos devem ser remetidos.

Com a manifestação do curador especial, intime-se a parte autora para 

impugnar e requer o que entender cabível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 702506 Nr: 37127-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANCHES & FILHO LTDA, GRANULE 

EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRÃO LOWENTHAL - 

OAB:23.254 SP, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:OAB/MT 4729-A, 

FERNANDO KOIN KROUNSE DENTES - OAB:274.307 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIANA M. FANTINATO 

VIEIRA - OAB:MT 8464, DARLENE M. Q. Q. DA SILVA - OAB:4800-B/MT, 

DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162/MT, JOÃO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3613-B, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - 

OAB:8370-MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - OAB:11623-A

 Defiro o pedido de fls. 403, autorizando a transferência do valor 

bloqueado às fls. 396 em favor da parte exequente.

Solicite-se a vinculação do valor bloqueado à Conta Única e, após, 

expeça-se o alvará em favor da parte exequente Hope Fomento Mercantial 

LTDA.

Em seguida, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a eventual saldo 

remanescente, devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 370715 Nr: 7227-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO RODOVIA DOS IMIGRANTES LOCATELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCILIA FÁTIMA DOS SANTOS ASSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B, TANIA ZUCHIERI BRESSAN - OAB:13375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sobre o pedido de fls. 117, anoto que não existem valores penhorados 

nos autos.

Considerando que a executada foi citada por edital e quedou-se inerte nos 

autos, decreto a sua revelia e, com fundamento no art. 72, II, do Código de 

Processo Civil e Súmula n.º 196 do STJ, nomeio a Defensoria Pública como 

curadora especial.

Atento ao princípio constitucional da duração razoável do processo, 

concito o curador especial a opor-se à execução por meio de embargos 

apenas se divisar algum dos fundamentos descritos no art. 917 do CPC.

Com efeito, em que pese não se exigir do curador especial à impugnação 

especificada dos fatos (art. 341, § único, do CPC), na eventualidade deste 

manejar embargos à execução, deverá trazer na inicial elementos mínimos 

para a fixação dos pontos controvertidos e ao futuro julgamento da causa, 

sem olvidar do ônus quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do exequente.

Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para conhecimento da 

nomeação e adoção das medidas que entender necessárias.

Após, ouça-se o credor para requer o que entender necessário, bem 

como apresentar planilha atualizada do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 434843 Nr: 13750-17.2010.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO ARUAN PEDROSO DA SILVA

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

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro a requisição de informações à Receita Federal, pois tal 

providência já foi adotada às fls. 103/106, sendo negativa a resposta para 

a existência de declarações de imposto de renda em nome do executado.

Por outro lado defiro a intimação pessoal do executado.

Assim, intime-se o executado, por carta, a fim de que, no prazo de 15 

dias, indique quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os 

respectivos valores, exiba prova de sua propriedade e, se for o caso, 

certidão negativa de ônus.

Advirta o executado que a sua omissão será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, com multa de vinte por cento do valor atualizado do 

débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, 

exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções 

de natureza processual ou material (art. 774, inciso V, do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 247198 Nr: 14998-57.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELFINO & CIA LTDA ME, ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE DURANTES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MAIA BUENO DA SILVA - 

OAB:8936, CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7.111/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, JULIANA CALLEJAS - 

OAB:9.165/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 INDEFIRO o pedido de fls. 564, pois tal providência pode e deve ser 

adotada pelo própiro exequente, nos termos do art. 844, do CPC.

Assim, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar a averbação do registro imobiliário da penhora, através de 

matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito.

Atendida tal providência, considerando que o executado foi intimado da 

penhora (fl. 554) e não se manifestou, 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).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 462212 Nr: 30879-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA, GEOVANA 

AUGUSTA XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO STEFANE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT, MATHEUS MECENAS DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:38.081-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 Compulsando os autos, verifico que o executado se fez representar por 

advogado constituído durante todo o processo de conhecimento e não há 

qualquer comunicado de renúncia.

Com efeito, a intimação ao executado para cumprimento da sentença se 

dá pelo advogado constituído, via DJE, conforme dispõe o art. 513, § 2º, I, 

do CPC, o que já se realizou (fls. 261). Portanto, desnecessárias as 

tentativas de intimação pessoal e por edital que se seguiram.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de 

penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 430018 Nr: 10972-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO PEREIRA FIGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI BERKEM BROCK, NEURRACI APARECIDA 

BERKEMBROCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARTINS DE FARIAS 

- OAB:13.523-MT, VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - OAB:7013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3.237-B, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3237-B

 Defiro o pedido de fls. 160/161.

Oficiem-se as instituições bancárias indicadas no pedido para que 

informem se houve a quitação do contrato de financiamento dos 

respectivos veículos em nome da executada Neurraci Aparecida Berkem 

Brock.

Com a informação, ouça-se o exequente.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 808510 Nr: 14974-82.2013.811.0041

 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: GEZICA PEREIRA RAMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, MARIA 

CECILIA FEDERECI DE ALMEIDA BARROS - OAB:OAB/MT 15710

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente Ação de 

Obrigação de Fazer, revogando, consequentemente, a medida liminar 

concedida.Autorizo a requerida a proceder ao levantamento dos valores 

consignados em Juízo, vez que, no período de sua consignação, a autora 

utilizou os serviços da cooperativa de saúde.CONDENO a autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do 

CPC. Suspendo a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita, 

nos termos do art. 98 do CPC.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, certifique-se 

e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.P.R.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 21 de agosto de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 442535 Nr: 18530-97.2010.811.0041

 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: VANESSA BEHERENDS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

 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: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados.CONDENO a requerente 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspendo 

a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita [fl. 
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43].Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. Intime-se 

as partes e pessoalmente a Defensoria Pública, nos termos do art. 183 do 

Código de Processo Civil.Cumpra-se prioritariamente, uma vez que se trata 

de processo da META 2/2016-CNJ.Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 10 de Abril de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 821825 Nr: 28013-49.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INÊS DE FREITAS SOARES, URBANINHO DE 

PAULA SOARES

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT, PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA 

SILVA - OAB:16.466

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

- OAB:6.735/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados.CONDENO a requerente 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspendo 

a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita [fl. 

43].Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Cumpra-se prioritariamente, uma vez que se trata de processo da META 

2/2016-CNJ.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Sem prejuízo das deliberações supra, 

proceda-se a inclusão do patrono da requerida, Dr. Jackson Francisco 

Coleta Coutinho – OAB/MT 9.172-B, José Eduardo Polisel Gonçalves – 

OAB/MT 12.009 e do Escritório de Advocacia Oliveira Coutinho e Polisel 

Advogados e Associados S/C – OAB/MT 255 na capa dos autos e no 

sistema Apolo, consoante requerimento de fl. 207.Cuiabá, 20 de Agosto de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 954961 Nr: 2592-86.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAYDEE FRANCISCA MANCILIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ HADDAD - 

OAB:6741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, revogando, 

consequentemente, a medida liminar concedida.CONDENO o requerente a 

pagar por inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais). Suspendo a exigibilidade em virtude 

da concessão da justiça gratuitaPublique-se. Intime-se. Cumpra-se 

prioritariamente, uma vez que se trata de processo da META 

2/2018-CNJ.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 21 de agosto de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 406900 Nr: 38672-59.2009.811.0041

 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: MARIO ROBERTO DORNELES VASCONCELOS, 

ROSANE DORNELES VASCONCELOS, MARA REGINA DORNELES 

VASCONCELOS DARÉ, TANIA MARIA VASCONCELOS DE MORAES, 

MARIA VALDECY VASCONCELOS GRANGEIRO, ROSANERY DORNELES 

VASCONCELOS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:10.854-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA ARAUJO DE 

CARVALHO SILVA - OAB:12254, EMILIA MARIANE GONZALEZ 

GARCIA - OAB:12324, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11726/MT, 

JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY - OAB:6.735/MT, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430-MT, SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA - 

OAB:11812

 Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso IX, do Código Processo Civil.CONDENO 

a parte requerida ao pagamento por inteiro das custas processuais e os 

honorários advocatícios, que arbitro em 4.000,00 (quatro mil reais), nos 

termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta 

da ta  no  s i s tema  i n fo rma t i zado .Pub l i q u e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 20 de Agosto de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027309-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANA MIRANDA FONSECA (REQUERENTE)

MAYARA PEREIRA NUNES (ADVOGADO(A))

K. R. D. M. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

ESCOLA ESTADUAL 13 DE MAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027309-43.2018.8.11.0041 REQUERENTE: KAMILA 

RAIANY DE MIRANDA RODRIGUES, JEOVANA MIRANDA FONSECA 

REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, ESCOLA 

ESTADUAL 13 DE MAIO W Vistos. Trata-se de Ação de Reparação por 

Danos Morais ajuizada por Kamila Raiany de Miranda Rodrigues em face 

de Escola Estadual 13 de Maio e de Secretaria de Estado de Educação – 

SEDUS. A partir da detida análise dos autos, verifica-se que a demanda foi 

equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Destarte, 

considerando que a presente ação foi proposta em desfavor de órgão 

despersonalizado pertencente à estrutura do Estado de Mato Grosso, este 

Juízo é incompetente para processar e julgar a lide, cuja competência é do 

Juízo da Fazenda Pública. Anota-se que se trata de competência em razão 

da matéria e, portanto, absoluta, passível de declaração de ofício, nos 

termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil. Assim sendo, 

DECLINO da competência para processamento e julgamento desta 

demanda, o que faço com fulcro no art. 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos 

a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026841-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX ANTONIO FERREIRA (AUTOR(A))

MARCOS REIS DA CUNHA (ADVOGADO(A))

EDUARDO BATISTA BITTAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026841-79.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MAX 

ANTONIO FERREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL W 

Vistos. Trata-se de ação previdenciária para Restabelecimento e 

Manutenção do Benefício Previdenciário, decorrente de auxílio doença por 

acidente de trabalho, com pedido de antecipação de tutela, movida em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e distribuída para 
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esta Oitava Vara Cível. É o relato do necessário. DECIDO. A competência 

para processar e julgar a ação de benefício previdenciário proposta em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social é de umas das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca, nos termos do que 

prevê o artigo 8º, § 1º, da Lei n. 8.620/1993. Com efeito, sendo o INSS 

uma autarquia federal, usufrui de prerrogativas e privilégios semelhantes 

aos assegurados à Fazenda Pública, sendo evidente a competência das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública, nas comarcas em que 

existentes, para o processamento e julgamento das causas em que é 

parte na Justiça Comum. À propósito, vide o julgado a seguir, in verbis: 

“APELAÇÃO – REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSS – 

AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º 

DA LEI N. 12.153/2009 – APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA. 

De acordo com o Enunciado n. 8 da Fazenda Pública (Aprovado no XXVIII 

FONAJE – BA – 24 a 26 de novembro de 2010) (Renumeração aprovada 

no XXXII FONAJE - RJ - 5 a 7 de dezembro de 2012), o INSS não pode ser 

parte no Juizado Especial da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, haja vista ausência de 

previsão expressa na Lei n. 12.153/2009. A ação previdenciária de 

revisão de benefício deve tramitar perante a Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Capital.” (TJMT, Ap 40474/2013, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 06/11/2014). 

Assim sendo, torna-se indene de dúvidas a competência absoluta das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública desta comarca para 

processamento e julgamento do presente caso, impondo-se o 

reconhecimento por este Juízo da sua incompetência. Nesse diapasão, 

estabelecida competência específica a determinados órgãos jurisdicionais 

em razão da pessoa, este Juízo afigura-se incompetente para o 

processamento e julgamento da ação de aposentadoria por invalidez 

decorrente de acidente de trabalho em que figura em seu polo passivo o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Por fim, anota-se que se trata 

de competência em razão da matéria e, portanto, absoluta, passível de 

declaração de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, DECLINO da competência para processamento e 

julgamento desta demanda, o que faço com fulcro no art. 64, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO 

dos presentes autos a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública 

desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1035444-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ PEREIRA DA SILVA E SA (AUTOR(A))

gustavo farias saber (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGISLENE APARECIDA MATEUS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035444-78.2017.8.11.0041 AUTOR(A): INEZ PEREIRA 

DA SILVA E SA RÉU: REGISLENE APARECIDA MATEUS AT Vistos. 

Cuida-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, com 

pedido de tutela antecipada, ajuizada por Inez Pereira da Silva e Sá em 

face de Regislene Aparecida Mateus, ambas devidamente qualificadas 

nos autos. A requerente assevera que alugou um imóvel para a requerida, 

entretanto a mesma deixou de adimplir com a obrigação assumida, 

perfazendo um débito de mais de 07 (sete) meses de atraso, no total 

atualizado de R$ 5.910,83 (cinco mil, novecentos e dez reais e oitenta e 

três centavos). Em razão do inadimplemento, pugna pelo despejo da 

requerida, bem como a condenação da mesma ao pagamento da 

importância devida. Aos 18.12.2017, foi postergada a análise da liminar 

para após a contestação da parte requerida. Apesar de citada (Id nº 

12277780), a parte requerida não apresentou contestação. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. DECIDO. Na presente ação, pretende a 

locadora despejar a locatária em razão do inadimplemento dos aluguéis e 

encargos locatícios. As possibilidades de despejo liminar estão 

estabelecidas no art. 59 da Lei nº 8.245/1991, incluindo, dentre outras, a 

seguinte hipótese: “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 à 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.” Portanto, para o deferimento do pedido liminar de despejo, 

mostra-se necessário: a) o oferecimento de caução no valor 

correspondente a três meses de aluguel; e b) estar o contrato desprovido 

de quaisquer garantias previstas no art. 37 da Lei do Inquilinato, quais 

sejam: caução, fiança ou seguro de fiança locatícia. Pois bem. Com 

relação ao caso em tela, verifica-se que o contrato firmando entre as 

partes foi verbal, estando carente das garantias locatícios. Ademais, 

apesar de devidamente citada/intimada acerca da presente ação, a parte 

requerida não demonstrou o pagamento dos alugueis, tampouco 

apresentou contestou, razão pela qual o deferimento do despejo é medida 

que se impõe. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“LOCAÇÃO. CONTRATO VERBAL. DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. Deferimento da liminar para desocupação. Incidência do 

artigo 59, §1º, inciso IX da Lei nº 8.245. Contrato sem as garantias do art. 

37 da Lei de Locações. Locatária que não demonstrou o pagamento dos 

aluguéis. Locadores que prestaram caução. Presentes os pressupostos 

para o desalijo ab initio. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 

Inexistência de decisão teratológica. Incidência das Súmulas nºs 59 e 376 

do TJRJ. Agravo de instrumento da locatária desprovido pelo relator. 

Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.” (TJRJ; AI 

0029602-07.2018.8.19.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Bernardo 

Moreira Garcez Neto; DORJ 10/08/2018; Pág. 317) LOCAÇÃO 

RESIDENCIAL. Ação de despejo por falta de pagamento C.C. Cobrança de 

aluguéis e encargos. Decisão de Primeiro Grau que deferiu a liminar, nos 

termos do art. 59, §1º, IX e § 3º da Lei do Inquilinato. Posicionamento a quo 

acertado. Presentes os requisitos exigidos pelo dispositivo legal suscitado, 

especialmente porque o contrato é verbal, estando desprovido de 

qualquer garantia e o locatário permanece no imóvel locado, sem pagar 

aluguel. Caução no valor de 3 meses de locativos efetivamente prestada 

pelo locador, mediante depósito em dinheiro nos autos. Decisão mantida. 

Recurso não provido. (TJSP; AI 2059475-23.2018.8.26.0000; Ac. 

11633210; Ibitinga; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

Carlos Nunes; Julg. 23/07/2018; DJESP 25/07/2018; Pág. 2187) Portanto, 

estando preenchidos os requisitos exigidos, impõe-se o deferimento da 

liminar postulada pelo promovente, ficando o despejo condicionado à 

prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, consoante 

estabelecido no art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91. Lado outro, necessário 

ressaltar que a ordem de despejo poderá ser evitada pelo inquilino durante 

o prazo para desocupação do imóvel, conforme regra do § 3º do citado 

art. 59. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e, por conseguinte, 

determino o quanto segue: 1. INTIME-SE o autor para prestar caução, no 

valor equivalente a três meses de aluguel; 2. Prestada a caução, 

EXPEÇA-SE o mandado de intimação da parte requerida para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetive a desocupação do imóvel ou, no mesmo 

prazo, efetue depósito judicial do valor total devido, sob pena de despejo 

compulsório. 3. Não desocupado voluntariamente o imóvel, nem purgada a 

mora pela parte requerida, EXPEÇA-SE o competente mandado de despejo 

coercitivo do imóvel objeto da lide, deixando-o livre de pessoas e coisas, 

com a consequente imissão do autor na posse do mesmo, mediante termo. 

4. Uma vez efetivado o despejo, remova os bens encontrados, se o 

interessado não os remover, cabendo à parte autora disponibilizar ao 

Oficial de Justiça os meios necessários ao cumprimento da ordem. 5. 

Desde já, fica autorizado, se necessário, o emprego de força policial e o 

arrombamento, nos termos do art. 139, inciso VII, do Código de Processo 

Civil. No mais, considerando que a requerida foi citada por hora certa, 

proceda com a expedição de carta, nos termos do art. 254 do Código de 

Processo Civil. Após, certifique-se o decurso de para apresentação de 

contestação. Por fim, estando os autos devidamente certificados, 

retornem conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027407-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE TARTAS (AUTOR(A))
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MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027407-28.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ELENICE 

TARTAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS W 

Vistos. Trata-se de Ação de Acidente de Trabalho, com pedido de 

antecipação de tutela, movida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS e distribuída para esta Oitava Vara Cível. É o relato do 

necessário. DECIDO. A competência para processar e julgar a ação de 

benefício previdenciário proposta em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social é de umas das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta 

Comarca, nos termos do que prevê o artigo 8º, § 1º, da Lei n. 8.620/1993. 

Com efeito, sendo o INSS uma autarquia federal, usufrui de prerrogativas 

e privilégios semelhantes aos assegurados à Fazenda Pública, sendo 

evidente a competência das Varas Especializadas da Fazenda Pública, 

nas Comarcas em que existentes, para o processamento e julgamento das 

causas em que é parte na Justiça Comum. À propósito, vide o julgado a 

seguir, in verbis: “APELAÇÃO – REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

– INSS – AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

5º DA LEI N. 12.153/2009 – APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA 

REFORMADA. De acordo com o Enunciado n. 8 da Fazenda Pública 

(Aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 24 a 26 de novembro de 2010) 

(Renumeração aprovada no XXXII FONAJE - RJ - 5 a 7 de dezembro de 

2012), o INSS não pode ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública 

no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, haja vista ausência de previsão expressa na Lei n. 

12.153/2009. A ação previdenciária de revisão de benefício deve tramitar 

perante a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital.” (TJMT, 

Ap 40474/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, 

Publicado no DJE 06/11/2014). Assim sendo, torna-se indene de dúvidas a 

competência absoluta das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta 

comarca para processamento e julgamento do presente caso, impondo-se 

o reconhecimento por este Juízo da sua incompetência. Nesse diapasão, 

estabelecida competência específica a determinados órgãos jurisdicionais 

em razão da pessoa, este Juízo afigura-se incompetente para o 

processamento e julgamento da ação de aposentadoria por invalidez 

decorrente de acidente de trabalho em que figura em seu polo passivo o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Por fim, anota-se que se trata 

de competência em razão da matéria e, portanto, absoluta, passível de 

declaração de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, DECLINO da competência para processamento e 

julgamento desta demanda, o que faço com fulcro no art. 64, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO 

dos presentes autos a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública 

desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1026126-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS COMERCIAL E ADAPTADORA DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026126-37.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

REQUERIDO: MAIS COMERCIAL E ADAPTADORA DE VEICULOS ESPECIAIS 

LTDA AT Vistos. Cuida-se de Tutela de Urgência Requerida em Caráter 

Antecedente, ajuizada por Associação de Proteção a Maternidade e a 

Infância de Cuiabá em desfavor de Mais Comercial Adaptadora de 

Veículos Especiais Ltda, ambos qualificados no autos. Alega a requerente 

que é entidade beneficente de assistência social que presta serviços 

médico-hospitalar nesta urbe. Aduz que para prestação de seus serviços 

adquiriu um veículo furgão, a fim de auxiliar na condução dos pacientes, 

sendo necessário adaptar o veículo ao atendimento hospitalar. Menciona 

que para os serviços de adaptação veicular, foram contratados os 

serviços da requerida, sendo ajustado entre as partes que o veículo seria 

entregue pela fabricante Renault diretamente à requerida, sendo que após 

a conclusão dos serviços, seria de responsabilidade da requerida o 

transporte do veículo até a sua sede. Sustenta que pelos serviços de 

adaptação e transporte foi cobrada a quantia de R$ 42.000,00 (quarenta e 

dois mil reais), sendo ajustado o pagamento da primeira parcela, no valor 

de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), na entrega do veículo pela 

fabricante à requerida, e a segunda, de mesmo valor, no momento da 

entrega do veículo na sede da empresa. Diz que realizou o pagamento da 

primeira parcela conforme pactuado. Contudo, foi surpreendida com o 

recebimento do Termo de Apreensão e Depósito-TAD, no valor de R$ 

24.174,00 (vinte e quatro mil cento e setenta e quatro reais), referente a 

aplicação de multa por entrada de mercadorias no Estado de Mato Grosso, 

acompanhadas de nota fiscal eletrônica, sem aposição do carimbo nos 

postos fiscais. Assevera que a fim de anular o TAD, tendo em vista que 

necessita de certidão para receber do Município, impetrou mandado de 

segurança e realizou o depósito integral do valor cobrado. Relata que 

utilizou o valor atinentente à segunda parcela, acrescido do valor de R$ 

3.174,00 (três mil cento e setenta e quatro reais) para garantir o Juízo. 

Anota que a empresa requerida não é legítima credora do valor de R$ 

21.000,00 (vinte e um mil) reais, decorrentes da última parcela dos 

serviços prestados, uma vez que o erro daquela lhe gerou um prejuízo de 

R$ 24.174,00 (vinte e quatro mil cento e setenta e quatro reais). Narra, por 

fim, que mesmo tendo sido notificada dos fatos ocorridos, a requerida 

indicou o título para protesto. Por essas razões, requer, em sede de tutela 

de urgência, a sustação dos efeitos do protesto. Em síntese, eis o 

relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos que o título foi apontado para protesto (Id nº 

14733434). Com efeito, enquanto se discute a existência do débito, bem 

como a suposta falha na prestação de serviço da requerida que acarretou 

a expedição do Termo de Apreensão de Depósito-TAD, é cabível a 

sustação dos efeitos do protesto. Nesse sentido, vide julgado do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – EXCLUSÃO 

DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS CONCESSIVOS – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.“Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a discussão 

judicial do débito impede o apontamento de informações restritivas quanto 

ao devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela 

possibilidade da suspensão dos efeitos dos protestos nessa hipótese. 

Liminar referendada.” (STJ - Medida Cautelar nº 5.265 - SP 

(2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho)DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, 

Publicado no DJE 03/04/2018) Destarte, in casu, no exercício do poder 

geral de cautela, resta adequada a sustação do protesto, com o fito de 

impedir que a suposta dívida acarrete restrição creditícia enquanto se 

discute o mérito da ação. Da mesma forma, encontra-se presente o 

pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a negativação 

persista, a parte requerente sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que 

ficará impossibilitada de trabalhar com seus créditos e formalizar 
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transações comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe 

que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido na 

hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a posterior anotação regular do protesto. Anoto, inclusive, 

que, nos termos do art. 298 do Código de Processo Civil, a presente 

decisão poderá ser revertida a qualquer tempo. Posto isso, com base no 

art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 

de tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que seja 

oficiado o Cartório do 4º Serviço Notorial para que SUSPENDA, no prazo 

de 05 (cinco) dias, os efeitos do protesto protocolado sob o nº 9080155, 

no qual a parte autora consta como devedora. Nos termos do art. art. 300, 

§1º, do Código de Processo Civil, dispenso a prestação de caução pela 

requerente, por se tratar de entidade assistencial sem fins lucrativos de 

caráter filantrópico. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil No mais, nos termos do 

artigo 306 do Código de Processo Civil, CITE-SE a parte ré para, no prazo 

de 5 (cinco) dias contestar a ação, com a observação de que na não 

apresentação de defesa, os fatos alegados pela autora presumir-se-ão 

verdadeiros, caso em que o juiz decidirá o feito em 5 (cinco), nos termos 

do artigo 307, do CPC. Com a efetivação da cautelar, formule a autora o 

pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, não dependendo do 

adiantamento de novas custas processuais, sob pena de cessar a 

eficácia da tutela concedida em caráter antecedente e de extinção do 

processo (artigos 308 e 309, CPC). Com a formulação do pedido principal, 

INTIME-SE a parte requerida, na pessoa do seu advogado constituído nos 

autos ou, se não estiver representada em juízo, por correio (CPC, artigos 

247 e 248), para oferecimento de defesa no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 335). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI, 

CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Agosto de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026434-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANDRE SILVA SALES (EXEQUENTE)

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026434-73.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: MARCIO 

ANDRE SILVA SALES EXECUTADO: AGUAS CUIABA S.A AT Vistos. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos 

Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Márcio Andre Silva 

Sales em desfavor de Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço, 

ambos qualificados nos autos. Aduz a parte autora que o bairro no qual 

reside foi beneficiado com um mutirão, promovida pela requerida, para 

promover melhorias no abastecimento de água. Assevera que, por 

ocasião da realização do mutirão, teve o fornecimento de água suspenso. 

Menciona que ao indagar os funcionários da requerida a respeito do 

evento realizado, foi informado de que estariam sendo trocados os 

relógios para passar a realizar a efetiva leitura do consumo. Sustenta, 

ainda, que lhe foi aplicada uma multa por suposta fraude no relógio 

medidor. Por essas razões, requer, em sede de tutela de urgência que a 

requerida se abstenha de realizar a suspensão do fornecimento de água. 

Em síntese, eis o relatório. Decido. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora. Isto porque resta evidenciado nos autos a fatura emitida no 

valor de R$ 1.010,57 (mil e dez reais e cinquenta e sete centavos) com 

vencimento em 05.02.2018. Outrossim, em análise a fatura supracitada, é 

possível notar que o valor cobrado é em decorrência de suposta fraude 

no medidor. Decorre que, em que pese à suposta cobrança, em razão de 

possíveis irregularidades encontradas no medidor, de acordo com a 

Resolução Normativa nº 05 de 26.11.2012, da Agência Municipal de Água 

e Esgotamento Sanitário de Cuiabá, em caso de constatação de 

irregularidades, se faz necessário a lavratura de termo de ocorrência de 

irregularidade, com a ciência do consumidor, in verbis: “Art. 111. 

Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição 

através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de 

FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos: I - lavratura 

de “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, numerado sequencialmente, 

em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes 

informações: a) identificação do USUÁRIO; b) endereço da unidade 

usuária; c) número de conta da unidade usuária; d) atividade 

desenvolvida; e) tipo de medição; f) identificação e leitura do 

HIDRÔMETRO; g) selos e/ou LACRES encontrados; h) descrição detalhada 

do tipo de irregularidade; i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade 

usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva 

identificação; j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;” In casu, 

conforme ressai da inicial, não houve nenhum tipo de procedimento 

administrativo, razão pela qual, em caso de legitimidade da cobrança dos 

valores, situação que será verificada através de dilação probatória, 

verifico, neste Juízo inicial, que o procedimento não respeitou ao disposto 

na supracitada resolução, violando direitos e garantias fundamentais 

atinentes ao contraditório e a ampla defesa, motivo pelo qual verifico 

verossimilhança nas alegações da parte autora. Nesse sentido colaciono 

os seguintes julgados : “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS 

VALORES COBRADOS PELA CAB – MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA – DESVIO DE RAMAL NÃO COMPROVADO – RECURSO 

PROVIDO. Age em flagrante abuso de direito a concessionária que, 

unilateralmente, apura valores decorrentes de supostas fraudes nos 

medidores/desvios de ramal, e encaminha a respectiva cobrança ao 

consumidor, sem contraditório.” (AI 132745/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 20/02/2017) Portanto, entendo evidenciada a 

probabilidade do direito. Da mesma forma, encontra-se presente o 

pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a suspensão 

dos serviços ocorra, a parte requerente estará sendo privada de um 

serviço público essencial. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe 

que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no 

presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a posterior suspensão regular do serviço. Posto isso, com 

base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência postulado, pelo que determino que a requerida, SE 

ABSTENHA de realizar a suspensão do fornecimento de água pelo débito 

discutido nestes autos, até ulterior deliberação deste Juízo. Para o caso 

de descumprimento desta decisão fixo multa por descumprimento no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de 

até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado 

Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 
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contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil. Proceda com 

a alteração da classe processual dos autos, uma vez que foi cadastrado 

como execução de título extrajudicial. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 20 de 

Agosto de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025111-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS (ADVOGADO(A))

L. F. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONICE CANDIDA FORTES LEAL OAB - 002.793.051-33 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025111-33.2018.8.11.0041 AUTOR: LEONARDO 

FORTES LEAL REPRESENTANTE: MARIONICE CANDIDA FORTES LEAL 

RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AT Vistos. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória 

de urgência, ajuizada pelo infante Leonardo Fortes Leal, neste ato 

representado por sua genitora Marionice Candida Dortes Leal, em 

desfavor de Unimed Cuiabá- Cooperativa de Trabalho Médico, ambos 

devidamente qualificadas nos autos. Aduz o autor que é beneficiário do 

plano de saúde denominado Prempart-B Preminum Particular, oferecido 

pela requerida. Sustenta que possui diagnóstico de paralisia cerebral 

associada à encefalopatia crônica não progressiva e hidrocefalia com 

derivação ventrículo-peritonial, razão pela qual possui diversas 

complicações, inclusive no sistema motor e atrasos no desenvolvimento. 

Menciona que já passou por diversas cirurgias, bem como que usa 

medicação para convulsão. Diz que desde que iniciou sessões de 

fisioterapia passou a ter evolução no seu quadro de saúde. Relata que a 

sua médica, especialista na área de neurologia infantil, indicou tratamento 

com fisioterapia Therasuit que tem por objetivo potencializar o ganho de 

força, funcionalidade, endurecimento, coordenação e equilíbrio. Assevera 

que no dia 11.07.2018 protocolou o pedido junto a requerida, sendo a 

negativa enviada no dia 24.07.2018, sob o argumento de que o tratamento 

solicitado não está no rol de coberturas obrigatórias da Agência Nacional 

de Saúde. Por essas razões, requer, em sede de tutela de urgência, que a 

requerida seja compelida a realizar o custeio da terapia intensiva pelo 

método Therasuit nos termos da declaração constante no Id nº 14641711. 

Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento, porque, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito. 

Isso porque, as informações contidas nos autos são suficientes a 

evidenciar que o autor tem diagnóstico de encefalopatia crônica não 

progressiva, hidrocefalia não comunicante com três derivação ventrículo- 

peritoneal conforme relatório constante no Id nº 14641711. Ademais, 

abstrai-se dos autos que a médica neurologista que acompanha o autor 

indicou o tratamento Therasuit (Id nº 14641704). De acordo com a 

especialista, esse método é diferente da terapia convencional, na medida 

em que estimula a formação de novas conexões cerebrais promovendo o 

crescimento e desenvolvimento da criança. Consta nos autos documento 

emitido pela requerida, em razão do requerimento formulado pelo autor, do 

qual é possível notar que a requerida recusa o fornecimento do tratamento 

sob alegação de que o mesmo não está incluso no rol de procedimentos 

da ANS. Ocorre que, o fato de o procedimento não constar na Resolução 

da ANS, não implica na exclusão de cobertura do plano, vez que o mesmo 

não é taxativo. Ressai do referido documento, ainda, que além de negar o 

custeio da fisioterapia sob o método Therasuit, a requerida colocou à 

disposição do autor o custeio da fisioterapia convencional. Decorre que, 

tendo sido o tratamento prescrito pela médica que atende o autor, não 

pode a operadora se furtar da cobertura com oferta de produto genérico, 

sob alegação de que o tratamento não está previsto no rol da ANS. À 

propósito, colaciono os seguintes julgados, in verbis: “PLANO DE SAÚDE. 

Segurado que é portador de paralisia cerebral diplegica. Expressa 

recomendação médica no sentido da submissão do autor ao tratamento 

fisioterápico intensivo via método TheraSuit com o intuito de restabelecer 

ou ao menos melhorar seu estado de saúde. Moléstia que acomete o autor 

que não conta com expressa exclusão nas disposições contratuais, assim 

como o fornecimento de fisioterapia em seu favor. Irrelevância do fato de 

o tratamento não estar previsto no rol de procedimentos obrigatórios da 

ANS. Aplicação do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 

Incidência da Súmula nº. 102 deste E. Tribunal. Tratamento prescrito ao 

autor que não possui caráter eletivo. Correta a determinação para que a ré 

disponibilize ao autor o tratamento fisioterápico intensivo via método 

TheraSuit ou, então, custeie o aludido tratamento, caso não haja médico ou 

clínica em sua rede credenciada aptos a prestá-lo. Sentença mantida. 

Recurso não provido.” (TJSP; APL 1004604-73.2016.8.26.0568; Ac. 

11611689; São João da Boa Vista; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. 

Des. Nilton Santos Oliveira; Julg. 11/07/2018; DJESP 16/07/2018; Pág. 

2308) Por essas razões, entendo restar presente a probabilidade do 

direito a parte autora. No que tange ao perigo de dano, emerge da própria 

pretensão da parte autora, pois a não viabilização da realização dos 

tratamentos imporá risco à saúde e à qualidade de vida da parte autora. 

Dessa forma, em juizo de estrita delibação, entendo que, no caso 

concreto, os direitos fundamentais de preservação da vida e da saúde 

devem se sobrepor, face à aparente probabilidade do direito da autora e o 

evidente perigo de dano. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe 

que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no 

presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, abrindo a possibilidade da parte requerida realizar a cobrança 

das sessões de fisioterapia realizada. Posto isso, com base no art. 297 

c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência, o que faço para determinar que a requerida, no 

prazo de 48 (quarenta e oito horas), realize o custeio da terapia intensiva 

pelo método Therasuit nos termos da declaração constante no Id nº 

14641711, até ulterior deliberação deste Juízo. Para o caso de 

descumprimento dessa decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), o que faço com fulcro no art. 297, parágrafo único, c/c 

art. 537, ambos do CPC, sem prejuízo de eventual aplicação de multa de 

até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado 

Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 
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de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Cuiabá, 16 de Agosto 2018. Bruno D’Oliveira Marques Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022123-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MARIA MARIN STEFANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022123-73.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE REQUERIDO: CLAUDIA MARIA 

MARIN STEFANI V Vistos. Compulsando os autos, verifico que as partes 

entabularam acordo (Id. nº 13035501), o qual é expressão legítima de 

suas vontades e representa composição para solução do litígio. Assim 

sendo, estando presentes os pressupostos necessários, notadamente a 

disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Os honorários 

advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada. As custas 

processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 

90, § 2º, do citado Diploma Processual, observadas as normas da 

gratuidade da Justiça, sendo o caso. Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certifique-se o 

trânsito em julgado e, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se 

os autos. Cuiabá, 20 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004866-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. A. (REQUERENTE)

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES (ADVOGADO(A))

I. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALBERTO MARCAL ALVES OAB - 528.493.761-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004866-98.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ISADORA 

SOUSA ALVES, VINICIUS SOUSA ALVES REPRESENTANTE: VALBERTO 

MARCAL ALVES REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A V Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo em 

audiência de conciliação (Id. nº 14837383), o qual é expressão legítima de 

suas vontades e representa composição para solução do litígio. Assim 

sendo, estando presentes os pressupostos necessários, notadamente a 

disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Os honorários 

advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada ou, não havendo 

convenção na transação, cada parte deverá honrar com o pagamento do 

seu respectivo patrono. As custas processuais serão divididas igualmente 

entre as partes, nos termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma Processual. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos. Cuiabá, 20 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017148-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BAUERMANN (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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, 20 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017148-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BAUERMANN (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1017148-08.2017.8.11.0041 AUTOR: ANTONIO 

BAUERMANN 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 
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MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014620-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALEX SILVA AZEVEDO MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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, 20 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014620-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALEX SILVA AZEVEDO MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1014620-98.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ALEX 

SILVA AZEVEDO MENDES REQUERIDO: 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 
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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: 1025835-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA NASCIMENTO DE JESUS (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 20 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025835-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA NASCIMENTO DE JESUS (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1025835-71.2017.8.11.0041 AUTOR: LUANA 

NASCIMENTO DE JESUS 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027668-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

CHARLES CRISTOVAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 01/10/2018 a partir das 07:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 9635-6009, 

reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada, ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias. Cuiabá - MT, 20 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027668-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

CHARLES CRISTOVAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1027668-27.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

CHARLES CRISTOVAO REQUERIDO: 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022154-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PREVELATO (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 20 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022154-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PREVELATO (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 
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COMARCA DE CUIABÁ 1022154-30.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ROSELI 

PREVELATO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019365-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CAMPOS MARIA (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 01/10/2018 a partir das 07:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 9635-6009, 

reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada, ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias. Cuiabá - MT, 20 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019365-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CAMPOS MARIA (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019365-24.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ADRIANO CAMPOS MARIA REQUERIDO: 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 
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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-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1022678-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. S. (ADVOGADO(A))

F. D. C. S. (ADVOGADO(A))

M. C. (REQUERENTE)

M. E. L. D. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. E. M. E. -. E. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

R. B. C. L. -. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

R. B. C. L. -. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos presentes autos intimando a parte 

autora para efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça para 

citação e intimação da parte requerida para apresentação de quesitos, no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1022678-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. S. (ADVOGADO(A))

F. D. C. S. (ADVOGADO(A))

M. C. (REQUERENTE)

M. E. L. D. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. E. M. E. -. E. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

R. B. C. L. -. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

R. B. C. L. -. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte 

autora para manifestar sobre a proposta de honorários periciais, bem 

como para efetuar o pagamento dos mesmos. Cuiabá - MT, 20-08-2018 

JULIENE ALINI ROCHA SILVA BEZERRA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019987-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES (ADVOGADO(A))

IRANILDO JOSE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 21 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019987-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES (ADVOGADO(A))

IRANILDO JOSE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019987-06.2017.8.11.0041 AUTOR: IRANILDO 

JOSE DE ARRUDA 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 
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DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019097-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE BREGINSKI (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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, 21 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019097-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE BREGINSKI (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019097-67.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EDSON 

JOSE BREGINSKI REQUERIDO: 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 
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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: 1021099-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 21 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021099-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021099-10.2017.8.11.0041 AUTOR: EDEMILSON 

CORREA 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 
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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: 1018251-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO DE SOUZA MESQUITA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 21 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018251-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO DE SOUZA MESQUITA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1018251-50.2017.8.11.0041 AUTOR: LUIZ 

FERNANDO DE SOUZA MESQUITA 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: 1022787-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHO PAES DE BARROS (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 21 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 
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Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022787-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHO PAES DE BARROS (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022787-41.2016.8.11.0041 AUTOR: CARLINHO 

PAES DE BARROS 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005199-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 01/10/2018 a partir das 07:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 9635-6009, 

reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada, ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias. Cuiabá - MT, 21 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005199-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1005199-84.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

JHONATAN DE OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 
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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: 1002759-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

FRANCIELY OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 21 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002759-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

FRANCIELY OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1002759-18.2017.8.11.0041 AUTOR: FRANCIELY 

OLIVEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, 

por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 
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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: 1004594-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JOAO VALERIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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, 21 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004594-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JOAO VALERIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1004594-41.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO 

VALERIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, 

por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 146 de 487



(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: 1021650-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

MANOEL DE JESUS VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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 13:00 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, 21 de agosto de 2018 Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021650-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

MANOEL DE JESUS VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021650-24.2016.8.11.0041 AUTOR: MANOEL DE 

JESUS VIEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, 

cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado. Passo, em razão disso, ao saneamento e organização do 

processo, nos termos do art. 357 do CPC. No que tange ao saneamento 

[art. 357, inciso I], verifico que o processo está em ordem. Com efeito, não 

existem vícios ou irregularidades, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. As partes são capazes e estão 

representadas e não há prejudiciais de mérito a serem analisadas. 

Relativamente à organização do processo [art. 357, incisos II a V], registro 

que, quanto às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos: a) os danos pessoais foram 

causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre ou por 

sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou parcial; 

c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela foi 

completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. Concedo às partes o prazo de 15 

dias para apresentar quesitos complementares e indicar assistente 

técnico. Nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, brasileiro, 

casado, médico, CRM/MT 5329, podendo ser encontrado na Rua General 

Irineu de Souza, n.º 144, Apto. 701, Ed. Maison Nicole, Bairro Duque de 

Caxias 2, CEP 78.043-360, Cuiabá-MT, fone: 65-98117-0025 e 

65-3028-1039, e-mail reiprestes@hotmail.com. Intime-se o experto, por 

meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o 

dia, hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 

60 dias. Em seguida, dê-se ciência a parte autora, intimando-a 

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento. Fixo os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser 

adiantados pela parte requerida. Int. Cuiabá-MT, 16 de maio de 2018. 

Bruno D'Oliveira Marques Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011035-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ROSANGELA DA CRUZ RODRIGUES (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte requerida, informando 

se concorda com os valores pagos, bem como indicando os dados 

bancários completos para expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023789-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ANTUNES TAPAJOS DA SILVA (REQUERENTE)

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL (ADVOGADO(A))

JAIR DEMETRIO (REQUERIDO)

ANDERSON KRENZLIN BOLL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023789-46.2016.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANDRE LUIZ ANTUNES TAPAJOS DA SILVA REQUERIDO: JAIR DEMETRIO, 

ANDERSON KRENZLIN BOLL Vistos etc. Considerando que a tutela 

deferida nos autos não foi cumprida até a presente data, bem como de 

que não houve recurso do referido decisório, DETERMINO a intimação dos 

requeridos a fim de que indiquem o local onde se encontra o veículo 

debatido nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, após expeça-se o 

competente mandado de busca e apreensão. Defiro a inserção da 

restrição de transferência via RENAJUD, a fim de evitar prejuízos a 

terceiros, eis que suficiente ao caso posto. Mantenham-se os autos 

conclusos para efetivação da restrição RENAJUD. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021362-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA 

(REQUERENTE)

RONY DE ABREU MUNHOZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021362-08.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. IMPULSIONAMENTO Com a 

finalidade de dar maior celeridade ao processo, intimo a parte autora para 

informar se fornecerá meios ou efetuará o pagamento da guia de diligência 

para o cumprimento do mandado dos presentes autos, no prazo de 05 

dias. A Guia de Recolhimento da diligência do Oficial de Justiça é emitida 

diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Sendo a Guia e 

o comprovação do pagamento da diligência, deve ser apresentado nos 

autos com o fim de comprovação do pagamento. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 
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Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013096-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEEFELD WERNER (ADVOGADO(A))

MILTON MATTIOLLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS COSTA (REQUERIDO)

PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANTONIO DINALO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013096-32.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MILTON MATTIOLLI REQUERIDO: IZOEL RODRIGUES DOS 

SANTOS COSTA Vistos etc. Comparece o requerente por meio do petitório 

de Id. 14878551 pugnando pela redesignação da oitiva de testemunha, 

tendo em vista que até a presente data a mesma não foi intimada. Dessa 

forma, REDESIGNO a audiência para a oitiva de testemunha da presente 

deprecata para o dia 17/10/2018, às 15h30min. INTIME-SE a testemunha 

Antônio Dinalo no endereço indicado no petitório de ID. 14266938. 

Comunique-se ao r. Juízo Deprecante a respeito da redesignação, 

cientificando-o da data, servindo cópia desta decisão como Ofício. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703990 Nr: 38657-56.2010.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPERANÇA GONÇALVES DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANTUZA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/MT, JOSE CARLOS PINTO - OAB:2286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE CARLOS 

PINTO, para devolução dos autos nº 38657-56.2010.811.0041, Protocolo 

703990, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1023012 Nr: 33411-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBAMAR COSTA CONCEIÇÃO

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 897210 Nr: 27714-38.2014.811.0041

 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: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SIRAVENGA, 

ELIANE DE ABREU NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre a correspondência devolvida ,prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 739063 Nr: 35683-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOZINA SANTANA, LUIS CARLOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MEIRELLES FERREIRA - 

OAB:33.506/DF, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:8.617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre a correspondência devolvida ,prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 825471 Nr: 31477-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELY CRUZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT, 

VÂNILA JUDITH CORREA DE MATOS SEGATTO PEREIRA - 

OAB:24873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre a correspondência devolvida ,prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 340032 Nr: 10348-93.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL PETRÓPOLIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMECIR CALLEGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645, DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - OAB:15346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1153925 Nr: 33471-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE SHOP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, via boleto bancário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 772348 Nr: 25454-56.2012.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLG FOMENTO MERCANTIL EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FC DE SOUZA ME, FRANCISCO CEZAR DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os resultados das pesquisas infojud e Renajud, impulsiono 

os autos intimando a parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 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:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 833766 Nr: 39148-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA NUNES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, 1º CARTÓRIO 

TABELIÃO PROTESTO CAMPINAS/SP, 2º CARTÓRIO TABELIÃO 

PROTESTO CAMPINAS/SP, PEDAGIO SP CGMP CENTRO GESTÃO MEIOS 

PAGAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, DINARÚ DA SILVA PAIXÃO - OAB:10105, LUIS 

FELIPE CAMPOS SILVA - OAB:184146, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1050471 Nr: 46641-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO SOUZA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO 

- OAB:7.659/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar sobre o 

peticionado pela parte exequente, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 817174 Nr: 23613-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMARES TIBRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre a correspondência devolvida ,prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 44537 Nr: 12387-10.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Martins Filho, Soraia Ibrahim Ali Martins, 

LUZIA MARIA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO GIL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PERON - OAB:3060/MT, 

JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT, LEONARDO ALBERTO PRADO 

FEUSER - OAB:7.792/MT

 Vistos etc. (...) Desta forma, diante dos documentos apresentados e 

comprovado que os veículos penhorados não são mais da propriedade do 

executado João Martins Filho, DEFIRO o pedido do petitório de fls. 297/310, 

para que se proceda com a baixa da restrição somente dos veículos 

abaixo relacionados, inseridos anteriormente via RENAJUD. - FIAT/UNO 

MILLE WAY ECON, Ano/Modelo 2012/2013, Placa OBC2966, Renavam 

0047358651, Cor BRANCA; - FIAT/UNO MILLE WAY ECON, Ano/Modelo 

2011/2012, Placa NTY0672, Renavam 00331897474; - FIAT/UNO MILLE 

SMART, Ano/Modelo 2000/2000, Placa JZT1750, Renavam 743978870; 

Mantenham-se os autos conclusos para baixa via Renajud. Em relação ao 

petitório de fls. 394/395, e tendo em vista o decurso de tempo transcorrido 

entre a última tentativa de penhora via sistema Bacenjud, DEFIRO o pedido 

de tentativa de penhora on-line, nos termos da decisão de fls. 372/374, 

que deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executadas JOÃO 

MARTINS FILHO, pessoa física, CPF nº 110.190.931-53, SORAIA IBRAHIM 

ALI MARTINS, pessoa física, CPF nº 527.998.401-91 e LUZIA MARIA DE 

ARAÚJO, pessoa física, CPF nº 150.675.561-53. Conforme determina o 

artigo art. 2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ mantenha-se o feito 

concluso em gabinete para a efetivação da constrição acima deferida 

através do Sistema Bacenjud. Procedida à penhora, intime-se o executado 

para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze). Oficie-se 

ao departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça 

informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837819 Nr: 42564-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTI CRÉDITO SERVIÇOS DE COBRANÇA E 

PLANEJAMENTO LTDA ME, ANDERSON RODRIGO DO NASCIMENTO 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 

ME, VERA LÚCIA DE JESUS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO DE 

FIGUEIREDO PAGOTTO, para devolução dos autos nº 

42564-34.2013.811.0041, Protocolo 837819, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 874665 Nr: 13166-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RAMILSON LUIZ CAMARGO SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

VÁRZEA GRANDE LTDA, LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, MARCOS ANTÔNIO TOLENTINO DE 

BARROS - OAB:7.600/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS 

MOREIRA - OAB:8719

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

peticionado pela parte requerida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 786306 Nr: 40198-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACYR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDERGÁS TRANSPORTES COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA LTDA., INALVA MARIA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS 

- OAB:12.136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT, LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - 

OAB:10.203 OAB MT, MAUÊ ÂNGELA ROMEIRO MARTINS - 

OAB:13.641

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente)para 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação tempestivo, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 713464 Nr: 5998-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDERGÁS TRANSPORTES COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INALVA MARIA DA SILVA SANTOS, ANITA 

MARCELINO SOBRINHO, ELZA MARIA GOMES DOS SANTOS, ANTÔNIO 

ALVES VENÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT, LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - 

OAB:10.203 OAB MT, RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - 

OAB:19525/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAUÊ ÂNGELA ROMEIRO 

MARTINS - OAB:13.641

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerida)para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação tempestivo, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012288-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON (ADVOGADO(A))

CELMA DE CAMPOS FERREIRA CORREA (AUTOR(A))

THALISSON GAYVA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012288-27.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CELMA DE CAMPOS FERREIRA CORREA RÉU: CONCREMAX CONCRETO 

ENG E SANEAMENTO LTDA Vistos etc. Considerando que houve 

interposição do agravo de instrumento de nº 1009020-88.2018.8.11.0000 

pela parte autora face a decisão que indeferiu a justiça gratuita e que, o 

Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso concedeu a liminar pleiteada no 

recurso, determinando o tramite normal da presente ação, até o julgamento 

do mérito recursal, recebo a presente demanda pelo procedimento comum. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 16/10/2018 às 09h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036752-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE SEGANFREDO HUBNER (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS DISARSZ ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013546-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA (ADVOGADO(A))

JHEURY KLEBER BORGES FERREIRA (AUTOR(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEBLY L M GHO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1013546-72.2018 Vistos. Seguem as 

informações necessárias ao Recurso de Agravo de Instrumento, nº 

1009227-87.2018.8.11.0000 - 2ª Secretaria da Câmara de Direito Privado, 

interposto por Shebly L. M. GHO - ME, em desfavor de Jheury kleber 

Borges Ferreira, digitada em impressa em uma lauda, tão somente no 

anverso. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 

No mais, aguarde-se a audiência designada. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de 

agosto de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026805-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA BORGES PINTO (AUTOR(A))

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023191-24.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

TEXTIL MATO GROSSO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

TEXTEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007551-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (AUTOR(A))

LARISSA SCHWARZ DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILSON LUIZ DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo: 1007551-78.2018.8.11.0041. Cumpra-se sentença de Id 

14872081. Cuiabá, 21 de agosto de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012570-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA CESARIO BERTONI (AUTOR(A))

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA (ADVOGADO(A))

WILSON CARLOS BERTONI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO CRISTALDO DA SILVA (RÉU)

MARCIANO XAVIER DAS NEVES (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

GERALDA CARDOSO DA SILVA (RÉU)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

 

1012570-02.2017.8.11.0041 Visto. Em razão da certidão (Id. 12225438), 

intime-se a parte autora para que dê prosseguimento no feito, no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção a ação. Intime-se a parte requerida se 

manifestar também, em igual prazo, nos termos do artigo 485, § 6º, do 

CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029208-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029426-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

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: 1031192-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA (ADVOGADO(A))

ARILSON DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

NAYARA PEREIRA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007728-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA BAZZI (AUTOR(A))

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI (ADVOGADO(A))

TANIA BAZZI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(RÉU)

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (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).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002545-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA LEONCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Nadir Blemer de Carvalho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (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).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022408-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JEAN CARLOS CORREA NUNES (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (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: 1022408-32.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JEAN CARLOS CORREA NUNES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a 

fim de apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022483-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DE OLIVEIRA FERNANDES (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (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: 1022483-71.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PABLO DE OLIVEIRA FERNANDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Verifica-se na petição inicial que o autor é um 

profissional autônomo, assim intime-se a parte autora para emendar a 

inicial, a fim de apresentar documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como declaração de imposto de renda etc., no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022650-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

CAETANO DE MORAES (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: 1022650-88.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CAETANO DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto, O entendimento já firmado no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 631.240, de 

relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, para o ajuizamento de 

referida ação, o prévio requerimento administrativo. A propósito: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para que 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Além disso, verifica-se 

na petição inicial que o autor é operador de empilhadeira, não constando 

tal informação na CTPS anexa, intime-se a parte autora para emendar a 

inicial, a fim de apresentar documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como declaração de imposto de renda etc., 

sob pena de indeferimento do pedido. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se o que for necessário e encaminhem-se os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 25 de julho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022655-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELINO DE ARRUDA FRANCA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (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: 1022655-13.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LUCELINO DE ARRUDA FRANCA 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 colacionou aos autos documentos que não comprovam 

o ingresso do pedido na via administrativa, embora afirme enfaticamente 

que se trata de negativa de protocolo do sinistro pela Seguradora. Em 

análise a ata notarial juntada aos autos resta evidente que, embora 

anteriormente fosse feito o protocolo de requerimentos administrativos 

perante a citada Seguradora, naquele momento só estavam protocolando 

propostas de seguro, sendo orientada a parte autora a procurar o 

SINCOR-MT (Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso), 

onde estariam realizando o devido protocolo. 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, no local adequado, para a correta atuação deste Juízo. 

Ante o exposto, intime-se a parte autora para que apresente, no prazo de 

15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento administrativo com o 

indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se o que for necessário e encaminhem-se os 
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autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 25 de julho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024189-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

SAMUEL CAMARGO CORDEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 18/09/2018, às 10:15 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032869-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN (ADVOGADO(A))

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922719 Nr: 45082-60.2014.811.0041

 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: GRÁFICA AUTÊNTICA LTDA., SEBASTIÃO FRANCISCO 

LEITE, FRANCISLENE DE ARRUDA LEITE, ELIANE CELIA DE ARRUDA LEITE, 

ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICA DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:11632/MT, ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

11.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

ARAUJO DA COSTA, para devolução dos autos nº 

45082-60.2014.811.0041, Protocolo 922719, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881405 Nr: 17635-97.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAYNA MATHEUS DE OLIVEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO PASSADORE, PASSADORE E 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VICTOR HUGO DE 

CAMPOS SANTOS,  para  devo lução dos  au tos  nº 

17635-97.2014.811.0041, Protocolo 881405, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023191-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

TEXTIL MATO GROSSO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

TEXTEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer com Pedido 

de Tutela de Urgência ajuizada por Têxtil Mato Grosso Comércio e 

Representações de Produtos Têxteis Ltda. em desfavor de Vivo S/A, 

aduzindo que é cliente da ré e em fevereiro/2018, visando a readequação 

dos planos, firmou novos pactos, entretanto, recebeu faturas referentes 

aos meses de junho/2018, com vencimento em julho/2018, onde foram 

incluídos serviços jamais contratados, o que resultou no aumento da 

cobrança. Que, além disso, descobriu que foi realizado um pedido de 

venda em nome da autora, acerca de 06 aparelhos Galaxy S9, no valor de 

R$ 3.936,00 cada, sendo alterados os planos de telefonia, cuja soma 

ultrapassa R$ 100.000,00. Requer a concessão da tutela de urgência para 

determinar a ré a suspender a cobrança das faturas de competência de 

junho de 2018, com vencimento em 17/07/2018, das seguintes contas: 

0254529114 - linha n. 65 99289-2765, 0254532082 - linha n. 65 

99289-1505, 0254532426 - linha n. 65 99289-2325, 0254532791 - linha n. 

061 99909-1737, 0254533134 - linha n. 65 99289-2609 e 0254533425 - 

linha n. 65 99695-1600; Que proceda-se com alteração dos planos das 

referidas linhas na forma ofertada/contratada, segundo o e-mail de 

15/02/2018; Se abstenha de incluir o nome da autora junto aos cadastros 

negativos de crédito, até julgamento da demanda, sob pena de multa. O 

pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo com base 

nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, 

do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou 

demonstrada por meio do arquivo de Id. 14431828, onde consta o e-mail 

da proposta de negociação da alteração dos planos, os quais, ao que 

parece, não estão sendo cumpridos, conforme as faturas anexadas, 

sejam pelos valores, sejam pelas descrições dos serviços, e os diversos 

números de protocolos informados (Id. 14431839), faz presumir os 

diversos contatos com a ré para solução do problema, mas sem sucesso. 

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] Por outro lado, é notório 

o perigo de dano, vez que se a autora deixar de honrar com o pagamento, 

poderá sofrer com as consequências da mora, como suspensão dos 

serviços, o que prejudicaria a atividade comercial desempenhada, e 

inscrição do seu nome nos cadastros dos inadimplentes. Para maior 

clareza, 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] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada para: a) Determinar a ré a suspender as cobranças das faturas 

de competência de junho de 2018, com vencimento em 17/07/2018, das 

seguintes contas: 0254529114 - linha n. 65 99289-2765, 0254532082 - 

linha n. 65 99289-1505, 0254532426 - linha n. 65 99289-2325, 

0254532791 - linha n. 061 99909-1737, 0254533134 - linha n. 65 
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99289-2609 e 0254533425 - linha n. 65 99695-1600 e sobre elas se 

abstenha de incluir o nome da autora junto aos cadastros negativos de 

crédito, até julgamento da demanda. b) Que a ré proceda a alteração dos 

planos das referidas linhas na forma ofertada/contratada, segundo o 

e-mail de 15/02/2018, e neste caso, visando o equilíbrio contratual, a 

readequação deverá ocorrer em cinco dias, oportunizando a autora o 

respectivo pagamento. c) Tudo sob pena de multa no valor de R$ 

1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o 

patamar da penalidade em R$ 30.000,00. No mais, quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, convém 

ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga o 

critério de destinação final e analisa a vulnerabilidade como fator 

determinante para a caracterização do consumidor e consequente a 

aplicação do regime jurídico da lei consumerista, inclusive às pessoas 

jurídicas. Vejamos o seguinte julgado: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) RELAÇÃO DE 

CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. (...) 2.- A jurisprudência desta 

Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código 

de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou 

jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou 

serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. Precedentes. (...) 6.

- Agravo Regimental improvido.”. (AgRg no REsp 1413889/SC, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 

02/05/2014). Negritei. Assim, tendo em vista que o serviço de telefonia é 

produto amplamente ofertado no mercado pela ré, sem qualquer distinção 

no desenvolvimento da relação por se tratar o adquirente de pessoa física 

ou jurídica, muito menos em razão do emprego do bem, patente a 

vulnerabilidade fática de todos aqueles que consomem tal serviço, motivo 

pelo qual é aplicável à espécie a legislação consumerista. Por isso, 

considerando a potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do 

CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da 

requerente em relação à requerida, principalmente quanto a produção das 

provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o 

pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 

22/10/2018, às 08h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Cumpra-se. 

Cuiabá, 20 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011968-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (EXEQUENTE)

MAURICIO AUDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAY PROJECOES LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011968-74.2018.8.11.0041. Visto. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, promovida por 

BUFFET LEILA MALOUF LTDA, em desfavor de PLAY PROJECOES LTDA., 

em que as partes noticiaram no ID: 14317958 - Pág. 1/ 9, dos autos, que 

se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

extinção do feito. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTO a execução, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II do 

Novo Código de Processo Civil. Intime-se a Requerida para juntar aos 

autos o comprovante de pagamento do financiamento entabulado no 

acordo. Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada 

pelas partes. Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com 

as baixa na distribuição e as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de Agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005586-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (ADVOGADO(A))

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004773-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA BOMFIM (AUTOR(A))

GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ARIADNE MARTINS FONTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A (RÉU)

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que as contestações apresentadas pelas Requeridas, 

encontram-se tempestivas. Desta forma, impulsiono o feito para proceder 

a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025737-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA CAMOLEZI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025737-86.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de 

Indenização por Dano Moral e Material proposta por Maria Aparecida 

Camolezi em face de Banco Pan S/A. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a existência de fraude na 

contratação, comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a 

existência de dano, sua extensão e o nexo causal. Diante disso, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003059-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NABYANA ANDRADE DOURADO MARTINS GONCALVES PEREIRA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, em atendimento à determinação judicial, impulsiono 

o feito para proceder a intimação da parte Requerente para trazer aos 

autos a correta informação do endereço do Sr. Vagner Gonçalves Pereira, 

inclusive com a informação de cidade e CEP, afim de procedermos o 

cadastro no sistema PJE. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002633-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ARALDI GONZALEZ (ADVOGADO(A))

MULTI MERCANTES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO DO PISO E ACABAMENTOS LTDA - ME (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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001138-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

P. H. S. A. (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA CARDOSO DE SOUZA OAB - 703.403.511-36 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1001138-83.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID - 10950297, determino que se intime a parte 

requerida para manifestar quanto ao interesse na realização da audiência 

de conciliação. 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002101-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

KARINY DE DEUS SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002101-91.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por KARINY DE DEUS SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico que 

não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. Tendo em 

vista que a parte autora foi intimada da decisão anexada - ID 5790886 e 

não compareceu na audiência de conciliação, arbitro multa de 2% do valor 

da causa, em razão do descumprimento de ordem judicial, (art. 334, § 8º 

do CPC). O requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar da 

necessidade de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da não comprovação do pedido administrativo e sua 

recusa. O autor, devidamente intimado apresentou impugnação, reiterando 

os termos da inicial. A parte requerida pugna pela prova pericial. Rejeito a 

preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que já se encontra pacificado o entendimento no qual, 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. REJEITO ausência de comprovação de entrega de 

documentação, porque estão juntados - ID 4698767. As partes são 

legítimas, bem assim, verifico não haver irregularidades ou outras 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito e, fixo como ponto controvertido: Ocorrência dos danos 

alegados (deformidade, incapacidade laborativa). Extensão do dano. 

Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. 

Condições/porte econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 

370 do CPC, entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o 

médico Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de 

Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, independentemente de compromisso 

(artigo 422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 
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1.000,00 (mil reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos 

honorários do perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da 

prova. (Em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção 

Probatória, conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 

18500/2015 – julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. 

Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo. 

(CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. 

Intimem-se as partes de que foi designado DIA 03/09/2018, A PARTIR DAS 

08:00 HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito 

Nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000802-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOUVANE ASTROGILDO DA SILVA (AUTOR(A))

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

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 1000802-45.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de ID nº 12391648, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de abril de 

2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011158-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDES RODRIGUES DA SILVA DE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

BENEDITO SERGIO FEGURI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011158-36.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação das partes, dou por encerrada a instrução 

processual. Intimem-se as partes para apresentarem os memoriais, no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008096-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

APARECIDO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008096-85.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por APARECIDO FERREIRA LIMA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico que 

não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. O 

requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar da 

necessidade de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, fazendo menção ao principio da causalidade e a 

sucumbência autoral. O autor, devidamente intimado apresentou 

impugnação, reiterando os termos da inicial. A parte requerida, pugna pela 

prova pericial. Rejeito a preliminar de retificação do polo passivo, 

afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a 

função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

já se encontra pacificado o entendimento no qual, mesmo não requerido na 

via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. As partes são 

legítimas, bem assim, verifico não haver irregularidades ou outras 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito e, fixo como ponto controvertido: Ocorrência dos danos 

alegados (deformidade, incapacidade laborativa). Extensão do dano. 

Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. 

Condições/porte econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 

370 do CPC, entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o 
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médico Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de 

Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, independentemente de compromisso 

(artigo 422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos 

honorários do perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da 

prova. (Em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção 

Probatória, conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 

18500/2015 – julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. 

Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo. 

(CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. 

Intimem-se as partes de que foi designado DIA 03/09/2018, A PARTIR DAS 

08:00 HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito 

Nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007017-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIVANE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007017-71.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ADELCIVANE OLIVEIRA SILVA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico que 

não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. O 

requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar da 

necessidade de alteração do polo passivo da ação, das assinaturas 

divergentes - necessidade de regularizar a representação, da carência da 

ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. O autor, devidamente intimado apresentou impugnação, 

reiterando os termos da inicial. A parte requerida, pugna pela prova 

pericial. Rejeito a preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no pólo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de assinaturas divergente, tendo em vista 

que a presente via é inadequada para se discutir a questão levantada, 

sendo certo que seria necessário um instauração de incidente. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que já se encontra pacificado o entendimento no qual, 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. As partes são legítimas, bem assim, verifico não haver 

irregularidades ou outras preliminares a serem analisadas, razão pela 

qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo como ponto controvertido: 

Ocorrência dos danos alegados (deformidade, incapacidade laborativa). 

Extensão do dano. Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de 

culpabilidade. Condições/porte econômico das partes. Considerando o que 

dispõe o art. 370 do CPC, entendo necessária a produção de prova 

pericial. Nomeio o médico Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com 

consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e 

Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 

9747, Cuiabá/MT, e e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, 

independentemente de compromisso (artigo 422 do Código de Processo 

Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o 

requerido, depositar a totalidade dos honorários do perito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em atenção à aplicação da 

Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, conforme recente 

julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 – julgado em 

02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito 

a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real existência e grau 

de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I 

e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o 

valor da perícia autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, 

que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após 

a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes de 

que foi designado DIA 03/09/2018, A PARTIR DAS 08:00 HORAS, para 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado Dr. ROBERTO 
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GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, 

Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 

78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031473-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

LAYSSA VITORIA SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1031473-85.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

respeito do contido no ID – 11472631 requerendo o que entender de 

direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento 

da petição e documentos - ID - 13476385 devolvendo ao seu subscritor, 

por tratar de assunto alheio aos presentes autos. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE 

QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024914-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1024914-15.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

respeito do contido no ID – 11147628 requerendo o que entender de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021918-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO CEZAR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021918-44.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

respeito do contido no ID – 10853849, requerendo o que entender de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024309-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ISMAR FABIANO BARBOSA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1024309-69.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

respeito do contido no ID – 11145082, requerendo o que entender de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992725 Nr: 19738-43.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TEIXEIRA SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILLER KOGISO FEITOSA - 

OAB:17.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB/MT 6.197 - OAB:, Dr. Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB/MT 6.735 

- OAB:

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 331/333.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 331/333.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 335/336 e determino a 

retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 337), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

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

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1055979 Nr: 49147-64.2015.811.0041

 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: MARCOS CESAR SAGIONETTI, MARIA CLAUDIA PEREZI 

SAGIONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VELOSO & TORTELLI LTDA, AURORA 

CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM 

- OAB:4656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 417.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 417.

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

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.
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Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997418 Nr: 22359-13.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEY BENEDITO DA SILVA

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 96/101.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 96/101.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961383 Nr: 5420-55.2015.811.0041

 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 RIO CACHOEIRINHA, MARCELLE RAMIRES 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 120/125.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 120/125.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989775 Nr: 18428-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MURRER, LUCI MARTINS GONÇALVES 

MURRER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR RICARDO MARTINS, SILVIO 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, em 

cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado de citação 

juntado aos autos.

Thatyane C. Olmedo - Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1021651 Nr: 32753-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEDRO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 182, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997909 Nr: 22570-49.2015.811.0041

 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: JOSE GERALDO LEAL

 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: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 169, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962474 Nr: 5914-17.2015.811.0041

 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: LUCIANE VIEIRA CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - 

OAB:155834

 Vistos, etc.

Ciente da decisão monocrática de fls. 173/176.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990637 Nr: 18766-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILIAN MARTINS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 213 v°.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1042292 Nr: 42629-58.2015.811.0041

 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: DANIEL DOS REIS

 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: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Vistos, etc.

Ciente da decisão monocrática de fls. 108/110.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986153 Nr: 16752-19.2015.811.0041

 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: MARIA IRANILDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 115 DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Lucas do Rio Verde/MT, para que seja intimada a parte 

autora pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983811 Nr: 15759-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR VIEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 158 DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Guarantã do Norte/MT, para que seja intimada a parte 

autora pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983303 Nr: 15527-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993935 Nr: 20498-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYKON JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entenderem de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1050453 Nr: 46632-56.2015.811.0041

 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: ADILSON DE OLIVEIRA PAES

 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

 Vistos, etc.

Considerando que a parte autora manifestou interesse no prosseguimento 

do feito e, ante o noticiado as fls. 83, REMOVO o perito do seu encargo, e 

nomeio o perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na 

Rua 24 de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de 

Outubro, sala 08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, 

Cuiabá/MT, e e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, independentemente 

de compromisso (artigo 422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo 

de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, nos termos da decisão de fls. 

104/106vº.

Determino que se intimem as partes de que foi designado DIA 03/09/2018, 

A PARTIR DAS 08:00 HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no 

consultório do Perito Nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com 

consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e 

Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 

9747, Cuiabá/MT, e e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o 

advogado do autor providenciar seu comparecimento ao local indicado 

para a realização da perícia.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966142 Nr: 7476-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR RIBEIRO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 153 v°, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Outrossim, intime-se a parte requerida para manifestar-se acerca da 

petição de fls. 153/153 v°, no prazo legal.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1143282 Nr: 28801-58.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERYSON FIGUEIREDO RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C COSTA 

MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 21 de agosto de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 959240 Nr: 4490-37.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDS, EMILIO DIVINO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação das partes para no prazo 

de cinco (05) dias, dar prosseguimento ao feito requerendo o que 

entender de direito.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994523 Nr: 20835-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS SILVA COCARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DIVACI DA SILVA SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER ROBERTO DE CARVALHO 

- OAB:4.754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA 

- OAB:11564-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls.95, uma vez que a mesma não 

foi publicada para o patrono correto da requerente, assim faço o cadastro 

do mesmo e encaminho a republicação a decisão abaixo 

transcrita:"Vistos, etc.Ante o julgamento procedente da Impugnação à 

Justiça Gratuita e Impugnação ao valor da causa, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar os autos, acostando o 

comprovante de pagamento das custas processuais, considerando o 

valor da causa retificado.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 977129 Nr: 12678-19.2015.811.0041

 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: FARMÁCIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATTIVOS MAGISTTRAIS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DA COSTA 

FERREIRA - OAB:18809

 Vistos, etc. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 122/123, 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006600-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

LARISSA MENDES MEDEIROS TAQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (REQUERIDO)

PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA (REQUERIDO)

ANDRE NAKAZORA TAMURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006600-84.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Resolução de Instrumento de Compra e Venda de 

Imóvel ajuizada por Larissa Mendes Medeiros em desfavor de Primor das 

Torres Incorporações Ltda. As partes formularam acordo conforme ID 

14299844, requerendo a homologação. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes conforme ID 

14299844, 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. Sem condenação 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. Expeça-se o 

necessário. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026838-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MARIA MARQUES DOS REIS (AUTOR(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MARQUES DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM LIGIA MOREIRA HADDAD DALIA (RÉU)

LUIS HADDAD FRANCO DALIA (RÉU)

LUIS HADDAD FRANCO DALIA (RÉU)
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Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026838-61.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ou Rescisão Contratual c/c Dano 

Moral ajuizada por Cecilia Maria Marques dos Reis e Marco Antônio 

Marques dos Reis em desfavor de Designer Veículos, Luis Haddad Franco 

Dalia e Miram Ligia Moreira Haddad Dalia. As partes formularam acordo 

conforme ID 11217404, 11217418, 11217441, 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 ID 11217404, 11217418, 11217441, 

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 devendo cada 

parte arcar com os honorários do seu advogado constituído. Defiro, desde 

já, o levantamento da caução em favor do autor, que deverá ser intimado 

para acostar seus dados bancários, expedindo-se o competente alvará. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1033484-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033484-87.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada 

por Tornavoi Assessoria Jurídica em desfavor de Banco do Brasil S/A. As 

partes formularam acordo conforme ID 12914492, 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 ID 

12914492, 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 

devendo cada parte arcar com os honorários do seu advogado 

constituído. Defiro, desde já, o levantamento da caução em favor do autor, 

que deverá ser intimado para acostar seus dados bancários, 

expedindo-se o competente alvará. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021463-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JUSTINO PAES BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021463-45.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: JOAO JUSTINO PAES BARROS Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que o contrato acostado aos autos encontra-se minimizado, 

prejudicando sua análise. Desta forma, faculto ao autor o prazo de 15 

dias, para substituir tal documento, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção Após, concluso. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de agosto de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025025-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO 

DA SAUDE EM MACEIO (REQUERENTE)

LUANA ACIOLI DE CASTRO LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI DA SILVA NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025025-62.2018.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA SAUDE EM 

MACEIO REQUERIDO: MARLI DA SILVA NUNES Vistos. Constato no site do 

TJMT pelo número da guia que ela foi regularmente recolhida. Da análise 

dos autos, constata-se que a Carta Precatória não se encontra 

devidamente instruída, razão pela qual, intimo a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias instruir corretamente a missiva, salientando que a mesma 

deverá vir acompanhada do instrumento do mandato conferido ao 

advogado, bem como da cópia integral do instrumento contratual que 

ensejou a interposição da ação, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e 

IV do CPC. No mesmo prazo, deverá o requerente promover ao depósito 

de diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado. Em caso de inércia do exequente por mais de 30 

dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da CNGC. CUMPRIDO, 

proceda-se valendo a cópia da deprecada como mandado. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 20 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025623-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

JOSE LUIS CAMPOS DEBONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROINDUSTRIAL ROSARIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

REINALDO SEBASTIAO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025623-16.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE REQUERIDO: AGROINDUSTRIAL ROSARIO LTDA - EPP Vistos. 

Intimo a autora para em 15 dias, comprovar o recolhimento das custas de 

distribuição e diligências do SR. Meirinho, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado. . Da análise dos 

autos, constata-se que a Carta Precatória não se encontra devidamente 

instruída, razão pela qual, intimo a parte exequente para, no prazo acima 

instruir corretamente a missiva, salientando que a mesma deverá vir 

acompanhada do despacho judicial, do instrumento do mandato conferido 

ao advogado, bem como da cópia integral do instrumento contratual que 

ensejou a interposição da ação, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e 

IV do CPC. No mesmo prazo, deverá o requerente promover ao depósito 

de diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado. Em caso de inércia do exequente por mais de 30 

dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da CNGC. CUMPRIDO, 

proceda-se valendo a cópia da deprecada d e mandado. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 13 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021184-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FERNANDO MAUL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021184-59.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RICARDO 

FERNANDO MAUL Vistos... Compulsando os autos, verifico que a 

instituição financeira pretende receber R$ 31.663,26, conforme extrato 

contido no ID 14174583, contudo atribuiu à causa o valor de R$ 7.078,11, 

atuando em evidente atentado a dignidade da justiça, já que é de 

conhecimento comezinho que em ações deste tipo o valor da causa deve 

ser igual a integralidade da divida, ou seja, a somatória das parcelas 

vencidas e vincendas. Saliento que a manutenção de comportamentos 

deste tipo dará azo a aplicação da multa do art. 77 do CPC. No mais, 

constato que a notificação extrajudicial contida no ID 14174585 restou 

prejudicada, uma vez que a entrega não pode ser efetuada devido ao 

motivo “MUDOU-SE”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DILIGÊNCIA 

FRUSTRADA. PROTESTO DO TÍTULO VIA EDITAL. CONFIGURAÇÃO DOS 

PRESSUPOSTOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. 

A comprovação da mora, imprescindível à propositura da ação de busca e 

apreensão, deve ser feita por notificação ao devedor ou protesto do título. 

Se o devedor não for encontrado no endereço constante do contrato de 

financiamento, sua intimação, para a comprovação da mora, pode ser 

feita, validamente, por edital. Estando devidamente comprovada a mora do 

recorrido, por meio de protesto, cuja intimação se realizou por edital, após 

frustrada a tentativa de notificação pessoal do devedor, mostram-se 

presentes os requisitos previstos no art. 3º, do Dec. Lei 911/69, para a 

concessão da medida liminar.” (Número do processo: AC 

10024120281340001 MG. Relator (a): Veiga de Oliveira. Data do 

Julgamento: 28/05/2013. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis/ 10ª CÂMARA 

CÍVEL. Data da Publicação: 07/06/2013). Tenho ainda que a guia referente 

as taxas e custas judiciais não foram recolhida. Desta feita, intimo o autor 

para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, atualizando o valor da causa 

e promovendo ao recolhimento das custas iniciais e remanescentes e 

ainda, acostando aos autos documento que comprove a devida 

constituição em mora da parte adversa, tudo sob pena de extinção. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021339-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STEFANI DIAS GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021339-62.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: STEFANI DIAS 

GOMES (Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. Paulo) Vistos... 

Procedo neste ato a anotação do causídico do banco: José Lídio Alves 

dos Santos. Compulsando os autos, verifico que o documento denominado 

“CONTRATO” contido no ID 14192363 não serve para o fim a que se 

destina, já que não esta assinado por nenhuma das partes. Verifico ainda 

que a tentativa de notificação extrajudicial contida no ID 14192394 restou 

prejudicada, uma vez que a entrega não pode ser efetivada devido ao 

motivo “AUSENTE”. Nesse sentido a jurisprudência do TJMT: APELAÇÃO - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO MAS DEVOLVIDO 

PELO MOTIVO "AUSENTE" - NÃO PROVIDENCIADA NOTIFICAÇÃO POR 

OUTROS MEIOS - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor 

no endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo "ausente" 

não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por 

outros meios. A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). (Ap 

45724/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 

26/05/2017) (TJ-MT - APL: 00209488620148110002 45724/2017, Relator: 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 

24/05/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

26/05/2017) Desta feita, intimo o autor para, no prazo de 15 dias, emendar 

a inicial, acostando aos autos o contrato objeto da lide assinado entre as 

partes e documento que comprove a devida constituição em mora da parte 

adversa, tudo sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de agosto 

de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021841-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN RODRIGUES COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021841-98.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: RENAN RODRIGUES COELHO Vistos... Compulsando os 

autos, verifico que o autor não recolheu a guia referente as taxas e 

custas judiciais, portanto intimo-o para efetuar o recolhimento da guia retro 

mencionada, no prazo de 15 dias, e/ou se for o caso comprovar o seu 

recolhimento, sob pena de extinção. Nesse sentido a jurisprudência do 

TJMG: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

INICIAIS - EXTINÇÃO DO FEITO - INTIMAÇÃO PESSOAL - Deixando a parte 

de comprovar o recolhimento das custas iniciais no prazo legal, há que se 

declarar extinto o processo. Não se faz necessário que a parte seja 

intimada pessoalmente da decisão que determinou o recolhimento das 

custas, bastando, nesse caso, apenas a intimação do procurador da 

parte. (TJ-MG – AC: 10079120010131002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, 

Data de Julgamento: 04/07/2013, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 12/07/2013) Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de agosto de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021880-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON ROBERTO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021880-95.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: GERSON ROBERTO DE ALMEIDA (Verifiquei que as custas 

iniciais foram recolhidas. Paulo) Vistos... Procedo neste ato a anotação do 

causídico da instituição financeira: Antônio Samuel da Silveira. 

Compulsando os autos, verifico que a tentativa de notificação extrajudicial 

contida no ID 14262078 restou prejudicada, já que a correspondência foi 

endereçada para endereço diverso do contrato e a entrega não pode ser 

efetivada devido ao motivo “DESCONHECIDO”. Por conta disso o a Aymoré 

realizou notificação por meio de instrumento de protesto via edital (ID 

14262083), contudo este só é admitido depois de frustradas as tentativas 

de notificação pessoal do devedor, o que não ocorreu no caso em tela, já 

que ainda é possível a tentativa no endereço contratual. Nesse sentido a 

jurisprudência do TJMG: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E 

APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO - PROTESTO EFETIVADO VIA EDITAL - 

IRREGULARIDADE - ENDEREÇO CONHECIDO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - MORA - NÃO COMPROVAÇÃO 
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- AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR 

DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO. O que importa para a constituição 

em mora é a entrega da carta pelo Cartório de Títulos e Documentos e o 

recebimento do aviso no endereço do devedor, não se exigindo sua 

assinatura no referido AR. Contudo, se foi lançado protesto do título, por 

edital, sendo conhecido o endereço do devedor, não resta comprovada a 

efetiva constituição em mora do devedor, o que revela a ausência de 

preenchimento dos pressupostos de constituição válida do processo, 

sendo, desse modo, imperativa a extinção do processo. Voto Vencido: 

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO 

EM MORA DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. 

REQUISITOS PRESENTES. PRELIMINAR REJEITADA. 1 - Não é obrigatória a 

notificação pessoal do devedor para constituí-lo em mora. Basta sua 

entrega no endereço declarado em contrato para se estabelecer a mora. 2 

- A notificação, por edital, do protesto do título, para o fim de constituição 

em mora do devedor, é válida, desde que frustrada a tentativa de 

notificação pessoal do devedor.” (Número do processo: AI 

10045130041945001 MG. Relator (a): Otávio Portes. Data do Julgamento: 

24/04/2014. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis/ 16ª CÂMARA CÍVEL. Data da 

Publicação: 09/05/2014). Desta feita, intimo o autor para, no prazo de 15 

dias, emendar a inicial, acostando aos autos documento que comprove a 

devida constituição em mora da parte adversa, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021939-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO CRUZ DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021939-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARCOS PAULO CRUZ 

DIAS (Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. Paulo) Vistos... 

Compulsando os autos, verifico que o banco requerente pretende receber 

a quantia de R$ 19.588,71, conforme planilha de débitos contida no ID 

14268454, contudo atribuiu à causa o valor de R$ 3.212,07, atuando em 

evidente atentado a dignidade da justiça, já que é de conhecimento 

comezinho que em ações deste tipo o valor da causa deve ser igual a 

integralidade da divida, ou seja, a somatória das parcelas vencidas e 

vincendas. A manutenção deste comportamento ensejará na aplicação da 

multa do art. 77 do CPC. Ademais, verifico que a tentativa de notificação 

extrajudicial contida no ID 14268439 restou prejudicada, uma vez que a 

entrega não pode se efetivar devido ao motivo “AUSENTE”. Nesse sentido 

a jurisprudência do TJMT: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO MAS DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE" - NÃO 

PROVIDENCIADA NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS - MORA NÃO 

CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação 

extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato mas 

devolvida pelo motivo "ausente" não é suficiente para comprovar a mora, 

cabendo ao credor fazê-lo por outros meios. A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente 

(Súmula n. 72/STJ). (Ap 45724/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, 

Publicado no DJE 26/05/2017) (TJ-MT - APL: 00209488620148110002 

45724/2017, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de 

Julgamento: 24/05/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 26/05/2017) Desta feita, intimo o autor para, no prazo de 15 

dias, emendar a inicial, atualizando o valor da causa e recolhendo as 

taxas e custas remanescentes, bem como acostando aos autos 

documento que comprove a devida constituição em mora da parte 

adversa, tudo sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de agosto 

de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021976-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

JOAO ALVES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DA SILVA PONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021976-13.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: EVERTON DA SILVA PONTES Vistos... 

Compulsando os autos, verifico que o contrato de participação no grupo 

de consórcio, bem como o de alienação fiduciária encontram-se 

parcialmente legíveis, portanto intimo a autora para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial, acostando aos autos cópias legíveis dos referidos 

contratos, sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de agosto de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022008-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FALQUETTI DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022008-18.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: MARCIO FALQUETTI DE SOUZA (Verifiquei que as 

custas iniciais foram recolhidas. Paulo) Vistos... Compulsando os autos, 

verifico que a tentativa de notificação extrajudicial contida no ID 14277446 

restou prejudicada, uma vez que a entrega não pode ser efetivada devido 

ao motivo “AUSENTE”. O autor então procedeu à notificação por meio de 

instrumento de protesto via edital, contudo este só é admitido depois de 

frustradas as tentativas de notificação pessoal do devedor, o que não 

ocorreu no caso em tela, posto que não foi comprovada a tentativa 

frustrada no endereço contratual. Nesse sentido a jurisprudência do TJMT: 

TJMT - E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DECRETO-LEI N.º 911/69 - NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - 

DEVEDOR AUSENTE DE SUA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA TENTATIVA 

DE ENTREGA DE TELEGRAMA - PROTESTO DO TÍTULO - INTIMAÇÃO POR 

EDITAL - INVALIDADE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM 

ESGOTADOS OS MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O protesto realizado por edital 

não deve ser considerado válido, uma vez que a localização da devedora 

era conhecida, somente não se tendo realizado sua notificação pessoal 

por ela se encontrar ausente quando da tentativa. 2- Inexistindo nos autos 

comprovação de que o credor esgotou todos os meios para notificar a 

devedora no endereço fornecido no momento da contratação, não se 

presta a constituir em mora o protesto e posterior intimação realizada por 

edital. 3- Não comprovada a mora, pressuposto processual de 

constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, 

deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. (APELAÇÃO Nº 

54945/2017 - RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) Desta 

feita, intimo o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, acostando 

aos autos documento que comprove a devida constituição em mora da 

parte adversa, sob pena de extinção, bem como esclareça o valor da 

causa posto que na planilha 14277461 consta como em aberto apenas 

R$3.380,75 enquanto foi dado à causa o valor de R$38.174,88. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022059-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 3E LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022059-29.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: COMERCIAL E 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 3E LTDA - ME (Verifiquei que as custas 

iniciais foram recolhidas. Paulo) Vistos... Procedo neste ato a anotação da 

causídica da instituição financeira: Maria Lucília Gomes. Compulsando os 

autos, constato a ausência da planilha de débitos, o que impossibilita a 

comprovação do valor da integralidade da divida, bem como do valor 

atribuído a causa. Desta feita, intimo o autor para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial, regularizando a situação fática descrita acima, sob pena 

de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de agosto de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022074-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022074-95.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LYZA 

NAZARETH BARBOSA MAIA - ME (Verifiquei que as custas iniciais foram 

recolhidas. Paulo) Vistos... Procedo neste ato à anotação do causídico da 

instituição financeira: José Lídio Alves dos Santos. Compulsando os autos, 

constato a ausência de documento que comprove a constituição em mora 

da parte adversa, portanto intimo o autor para que, no prazo de 15 dias, 

emende a inicial, acostando aos autos o referido documento, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de agosto de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010781-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

MARIA LUCINDA DA SILVA (AUTOR(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

14074316. Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001850-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO RODRIGUES (AUTOR(A))

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (RÉU)

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (ADVOGADO(A))

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1001850-39.2018.8.11.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE Aos 15 de agosto de 2018, às 

16h30, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara 

Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza, o autor acompanhado de advogado, a 

advogada do Banco Bonsucesso acompanhada de preposto e a 

advogada do Banco Pan acompanhada de preposto. Aberta à audiência 

constato a ausência do Banco BMG e Cruzeiro do Sul, razão pela qual 

aplico-lhes a multa de 2% do valor da causa em favor do Estado. Consta 

nos autos que o Banco BMG, Banco Cruzeiro do Sul, Banco Pan e Banco 

do Brasil já contestaram motivo pelo qual sai o Banco Bonsucesso 

devidamente intimado do prazo legal para apresentar contestação. Com 

essas nos autos, intime-se o autor para impugna-las. No mais, informam 

as partes a impossibilidade de acordo. Pelos presentes protestam pelo 

julgamento do feito na forma em que se encontra após regular 

contestação e impugnação. Concedo ao Banco Bonsucesso e ao Banco 

Pan o prazo de 5 dias para juntada de substabelecimento e carta de 

preposição. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, 

Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito Ubirajara Galvão de Oliveira Demétrius Rodrigues Advogado da 

Parte Autora Parte Autora Bianca Braga Lucas Gomes de Oliveira 

Advogada do Banco Bonsucesso Preposto do Banco Bonsucesso 

Gabriela Paes Lemes Paiva Leandro André Malheiros Tapia Advogada do 

Banco Pan Preposto do Banco Pan

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032876-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOSE LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1032876-89.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER, 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Aos 15 de agosto de 2018, às 17h00, estando 

presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, o 

autor acompanhado de advogado e o advogado da instituição financeira 

acompanhado de preposto. Aberta a audiência informam as partes a 

impossibilidade de acordo. Protesta o advogado do autor pela intimação do 

banco para que apresente os extratos de cartão de crédito concernentes 

ao anos de 2017/2018, o que ora defiro, saindo a instituição financeira 

devidamente intimada para no prazo de 15 dias atender ao pleito em 

comento e com esse nos autos intime-se o autor para manifestar. No mais, 

requerem, após a regularização dos atos acima, o julgamento do feito na 

forma em que se encontra. Concedo a instituição financeira o prazo de 5 

dias para juntada de carta de preposição. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo 

Eduardo Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito João Celestino Batista Neto Antonio José 

Leite Advogado da Parte Autora Parte Autora Diogo Ibrahim Campos Luiz 

Guilherme Félix Lenzi Advogado da Instituição Financeira Preposto da 

Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014643-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA (AUTOR(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

PLANET TUR -VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1014643-10.2018.8.11.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA Aos 15 de agosto de 2018, às 17h30, estando 

presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, a 

autora acompanhada de advogada e o advogado da instituição financeira 

acompanhado de preposto. Aberta à audiência informam as partes a 

impossibilidade de acordo, tendo em vista que para o banco ainda pende 

de pagamento o valor de R$ 21.000,00, para extinção do feito como forma 

de acordo, o que não foi aceito. Diante desse fato, sai o banco 

devidamente intimado do prazo legal para apresentar contestação e com 

essa nos autos intime-se a autora para impugnação. Informam as partes 

que não haverão outras provas a serem produzidas a não ser a 

documental. Concedo ao Banco do Brasil o prazo de 5 dias para juntada 

de substabelecimento e carta de preposição. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo 

Eduardo Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito Tallita Carvalho de Miranda Heloisa 

Helena Saenz Surita Advogada da Parte Autora Parte Autora Diogo Ibrahim 

Campos Erica Fabiana Daniel Advogada da Instituição Financeira Preposto 

da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011925-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL BENEDITO DE SOUZA (AUTOR(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1011925-74.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

TUTELA ANTECIPADA Aos 15 de agosto de 2018, às 18h00, estando 

presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza e 

o autor acompanhada de advogada. Aberta a audiência constato que o AR 

de citação não foi juntado aos autos, prejudicando a análise da real 

situação fática do processo, motivo pelo qual, devolvo-o a secretaria para 

certificar quanto a sua expedição e devolução, bem como se houve 

contestação e em havendo intimando o autor para sua impungação. Caso 

contrario concluso para designação de nova data. NADA MAIS. Eu, _____ 

Paulo Eduardo Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito Mariana Almeida Giraldelli Joel Benedito 

de Souza Advogada do Autor Autor

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019014-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

GIULIANNE CREPALDI SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA ALVES DE ASSIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT Dados do 

Processo: Processo: 1019014-17.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 

11.757,17; Tipo: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); Espécie: 

[CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL]; Parte Autora: Advogado do(a) 

EXEQUENTE: GIULIANNE CREPALDI SILVA - MT17257/O-O Parte Ré: 

Advogado do(a) EXECUTADO: Certidão de Decurso de Prazo Certifico que 

decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência nos termos do 

Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já expedido nos 

autos. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 

2 – não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, 

deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo. Ato contínuo, intimo a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 21 de 

agosto de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT Endereço do Fórum: 

Rua Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/N. – D, Bairro 

Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá/MT, CEP: 78.049-905 – 1ª 

Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Telefones: 

(Secretaria) (65)3648-6315 / (Gabinete) (65)3648-6314 / 6313 / 6312.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003460-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte Autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias comprovar o pagamento do valor apontado pela Contadoria 

no cálculo de id. 11522254, de 01.02.2018, nos termos da sentença de id. 

9603952, de 29.08.2017, sob pena de inscrição em dívida ativa visando ao 

Estado o recebimento de seu crédito. Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2018 

DEIVISON FIGUEIREDO PINTEL Gestor Judiciário Autorizado pelo 

Provimento. 1.205-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017560-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA AUXILIADORA MARTINS NEVES DE OLIVEIR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT Dados do 

Processo: Processo: 1017560-02.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 

10.240,29; Tipo: BUSCA E APREENSÃO (181); Espécie: [ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]; Parte Autora: Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

ANDRES ACEVEDO IBANEZ - SP206339 Parte Ré: Advogado do(a) 

REQUERIDO: Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

para a parte autora cumprir conforme determinação de ID 13931560. 

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 
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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, juntando fiscal 

concernente a venda da moto, ID. 13931560, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, §1 º do CPC/2015. Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2018 

Técnico/ Analista / Gestor Judiciário Autorizado pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ Endereço do Fórum: Rua Desembargador Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, S/N. – D, Bairro Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá/MT, CEP: 78.049-905 – 1ª Vara Especializada em Direito Bancário 

de Cuiabá/MT, Telefones: (Secretaria) (65)3648-6315 / (Gabinete) 

(65)3648-6314 / 6313 / 6312.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024499-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIC INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA - ME (EXECUTADO)

ROSINALVA DA SILVA (EXECUTADO)

EDSON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a 

diligência nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de 

mandado já expedido nos autos. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 

01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado 

o abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo. Ato 

contínuo, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2018 DEIVISON FIGUEIREDO 

PINTEL Gestor Judiciário Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 813725 Nr: 20195-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILE AUTO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 

- ME, WESLEY MARCELINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.Procedo, ainda, à pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens do(s) executado(s), 

vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto. Com efeito, 

consoante o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 

expedição de ofício à Receita Federal é medida excepcional e deve ser 

deferida somente quando a parte exequente comprovar que angariou 

todos os meios possíveis para obtenção de informações e localização de 

bens dos executados."In casu", a parte agravante esgotou todas as 

possibilidades de localização de bens dos executados, uma vez que 

procedeu na busca de bens através de pesquisa no Centro de Registro de 

Veículos Automotores, Bacen Jud, Registros Imobiliários de Viamão/RS e 

de Porto Alegre/RS. Dessa feita, restando demonstrado que a exequente 

esgotou todos os meios à sua disposição para encontrar bens passíveis 

de penhora, é cabível o deferimento de expedição de ofício à Receita 

Federal, a fim de que seja dado prosseguimento à execução. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. (Agravo de Instrumento 

Nº 70056641145, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Niwton Carpes da Silva, Julgado em 26/09/2013) Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXV).Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de SUSPENSÃO.No mais, aguarde-se o 

deslinde dos embargos em apenso.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 403292 Nr: 35375-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D PAULA NAUTICA, AYMORE CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MIGUEL 

ADILSON DE ARRUDA MOURA - OAB:12749/MT, ULISSES GARCIA 

NETO - OAB:11512/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, proceda-se ao desentranhamento da petição de fls. 

254/255 uma vez que não pertence a estes autos, com a posterior juntada 

ao feito correlato.

Ademais, ante a inércia do executado D’Paula Náutica, intimo o exequente 

João César Fadul para que requeira o que de direito no prazo de 15 dias, 

assim como traga o cálculo atualizado da dívida.

Outrossim, quanto ao depósito de fls. 197vº (atualizado nesta data em 

R$1.519,72), do qual manifestou-se de acordo às fls.251, declinando seus 

dados bancários, JULGO E DECLARO EXTINTO este feito quanto a Aymoré 

Crédito Financiamento e, nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, 

em virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao 

levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado 

útil do processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais 

(decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo a instituição financeira por meio de seu patrono (via DJE) 

para que se manifeste no prazo de 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para expedição do 

Alvará (dados de fls. 251) e demais atos quanto a D.Paula Nauica (se 

requerido).
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 71592 Nr: 753-85.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRO MATRE MATERNIDADE LTDA., Luiz 

Gonzaga Mielli Camargo, Marina Azem Camargo, EDISON BACARJI, NICIA 

NADINE NEGRÃO BACARJI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dâmaris Alves Chaves - 

OAB:12.377-A/MT, FABIO AZEM CAMARGO - OAB:19238-B, JOSÉ 

ADELAR DAL PISSOL (PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, 

PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução movida Banco do Brasil S/A 

em face de Pro-Maternidade Ltda, Luiz Gonzaga Mielle Camargo, Marina 

Azem Camargo e Edison Bacarji, o que faço com base no artigo 485, III do 

CPC.Transitada em julgado, conclusos para transferência dos valores de 

fls.324 para conta do Banco do Brasil indicada às fls.278 (Ag.3793-1, 

CC-99.738.700-9, CNPJ 00.000.000/5084-97, bem como, a análise da baixa 

das penhoras.Condeno o exequente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da 

causa.PI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 86246 Nr: 474-02.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA DE GODOY MURAD PIM, ESPOLIO DE 

OSVALDO MURAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 Vistos, etc.

Conforme se observa do presente caderno processual, que ele foi 

instaurado em face do executado Osvaldo Murad que conforme decisão 

de fls.99 passou a ser representado pela inventariante Patrícia de Godoy 

Murad Pim, desta feita, sem possibilidade jurídica a pretensão de 

realização d e penhora on line, cuja dívida deve ser solvida por bens do 

Espólio, se houver, ademais, esse pedido já foi motivo da decisão de 

fls.133, denotando-se a tentativa de induzir o juízo à erro.

INTIMO o Banco para que indique bens passíveis de penhora no prazo de 

15 dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente, 

pessoalmente, via correio com A.R, para que dê prosseguimento ao feito, 

sob a mesma admoestação.

Com a juntada do A.R e inércia da parte interessada, venham-me os autos 

conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 72459 Nr: 201-77.1986.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER NOROESTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSELVAN AGRICULTURA LTDA, ANTONIO 

CONSELVAN NETO, MÁRIO CONSELVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXEY GASTÃO 

CONSELVAN - OAB: 22.350/PR, EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fls. 577 e o tempo transcorrido, proceda-se à 

expedição de nova missiva, conforme determinação de fls. 576, parte 

final.

Desta feita, intimo o Banco para no prazo de 15 dias, proceda o 

recolhimento das custas de distribuição desta na Comarca de Sorriso, bem 

como, da diligência do Meirinho naquela, empós, proceda-se a imediata 

expedição, visando o cumprimento do despacho de fls.549, tudo sob pena 

de extinção.

Em caso de inércia, intime-se via correio para proceder em 05 dias, com a 

mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 165005 Nr: 14983-59.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BATISTA DE QUEIRÓZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Gestão do Estado 

de Mato Grosso (Antiga SAD), com fito de informar se o devedor é 

funcionário público e em sendo o encaminhamento dos dois últimos 

holerites de forma a verificar a possibilidade de penhora de 30% de sua 

verba salarial.

Independente do ato acima, intimo a exequente para que indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de após as informações 

supra e não sendo possível sua efetivação ser o feito suspenso nos 

termos do art. 921 do Código de processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 759034 Nr: 11310-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA-C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA DISTRIBUIDORA DE JÓIAS E 

ACESSÓRIOS LTDA, IVANILDA JACOB, LUIZ CARLOS DOS SANTOS, 

BEATRIZ UTRILHA JACOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos constata-se que os três primeiros executados não 

foram citados até o momento, razão pela qual, defiro o pleito de fls. 172.

Desta feita, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia dos executados Mega Distribuidora, 

Ivanilda e Luiz Carlos, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o 

que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Na mesma oportunidade, intime-se o executado Luiz Carlos acerca do 

arresto que recaiu sobre o imóvel matriculado sob o nº R5/14.89, descrito 

na exordial

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Tudo cumprido, proceda-se a conclusão do processo ao gabinete para 

demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1175221 Nr: 42171-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL ANDRADE -ME, RAUL ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO DIAS - 

OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT
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 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.: 387943 Nr: 23602-02.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL ANDRADE -ME, RAUL ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Os executados apresentaram Embargos à Execução, em apenso, 

recebido sem efeito suspensivo.

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 por meio dos 

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 por manifesto desinteresse.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o Banco exequente 

pessoalmente, via correio com aviso de recebimento, para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 747553 Nr: 44806-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHNNS ANDERSON DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA REGINA ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:8818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP, SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Ante a quitação do débito e apresentação dos dados bancários da 

patrona do requerente, JULGO e DECLARO EXTINTA a presente ação, nos 

termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, quanto ao depósito de fls. 176, intimo o Banco para que 

apresente seus dados bancários, bem como se manifeste acerca da 

liberação do alvará em favor do requerente nos termos do Provimento nº 

68/2018 – CNJ, tudo, no prazo de 15 dias.

Senão vejamos, nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em virtude 

da uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento de 

depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do processo, 

o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação.

 Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará em 

nome de CASSIA REGINA ATTILIO BARBOSA GARCIA, CPF Nº 

691.089.0001-91, AGÊNCIA Nº 2363-9, CONTA CORRENTE Nº 53060-3, 

BANCO DO BRASIL S/A (001).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 766900 Nr: 19692-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS BATISTA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Vistos, etc.

Encontra-se vinculado nestes autos R$5.273,15.

O autor fala às fls.113 em acordo sem prova de seu argumento, assim, 

concedo-lhe o prazo de 15 dias, para comprovar sua afirmação, sob pena 

de reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa em favor do Estado.

CUMPRIDO, intime-se o Banco para que se manifeste no prazo de 15 dias.

Em caso de silêncio, do autor, arquivem-se, firmando que novo pedido de 

desarquivamento dará ensejo a multa supra mencionada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 137582 Nr: 21894-24.2003.811.0041

 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): EDLU´S LANCHES E PIZZARIA, LUIZ 

FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Floes - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3.076-A/MT

 Vistos etc...

O exequente pugna na petição de fls. 227 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. 169, ao ver deste Juízo Especializado, a realização de nova 

consulta ao sistema BacenJud é medida inócua, razão pela qual, INDEFIRO 

o referido pleito.

Sobre o assunto, vejamos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇAO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 

655-A DO CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM 

MOTIVAÇAO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DE 

MODIFICAÇAO NA SITUAÇAO ECONÔMICA DO EXECUTADO.

1. Caso em que se discute a obrigatoriedade do juízo da execução de 

reiterar ordem de bloqueio de valores em depósito do executado, 

requerida pelo exequente, com relação à instituições financeiras que não 

tenham respondido o comando anterior, sem que haja motivação do 

exequente.

2. Sobre o tema, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que 

a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens 

pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, 

sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da 

demanda.” Precedentes: REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito 
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Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, 

DJe 28/10/2010.

No mais, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias se manifestar 

acerca das pesquisas realizadas neste feito, conforme decisão de fls. 

209/211, sob pena de suspensão do feito nos moldes do artigo 921, inciso 

III do CPC (nos termos do § 1º do referido artigo).

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 DOS 

EXECUTADOS.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 152788 Nr: 6909-16.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDEMAR-COM. DE CIMENTO DE MARQUI -, 

JOSÉ CARLOS DE MARQUI, DENISE FÁTIMA DE GODOY CAPRIO DE 

MARQUI, HENRIQUE DE MARQUI, SALMA ELIAS DE MARQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA SCHWARZ SANTOS 

SILVA - OAB:OAB/MT 11650, DEFENSORIA PÚBLICA DE NOVA 

UBIRATÃ - OAB:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Ante a quitação do débito, é evidente a ocorrência da quitação integral da 

condenação (fls. 162).

Posto isso, JULGO e DECLARO extinta esta Ação em fase de cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Ademais, não obstante a regularização dos valores junto ao SISCONDJ 

(extrato em anexo), nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em 

virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento 

de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do 

processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo o Banco via DJE, para que se manifeste em 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, retornem-me os autos conclusos para expedição do necessário 

Alvará Judicial em nome da causídica da requerente MARIANGELA 

DEBORTOLI, CPF Nº 070.494.938-56, AGÊNCIA Nº 0451-0, CONTA 

CORRENTE Nº 106.159-3, BANCO DO BRASILS S/A (001).

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1034246 Nr: 38744-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA CRISTINA PAIXÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERLEN CRISTINE PEREIRA 

KOCH - OAB:8428/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista o resultado do extrato em anexo, 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 

às fls. 57/58.

Outrossim, com a vinculação, nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ 

e, em virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao 

levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado 

útil do processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais 

(decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo a requerida (via DJE) para que se manifeste no prazo de 15 

dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará em 

nome do patrono VILELA E IBANEZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ 

Nº 08.881.788/0001-02, AGÊNCIA Nº 8143, CONTA CORRENTE Nº 8143, 

BANCO ITAÚ S/A (341).

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 819336 Nr: 25609-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, tendo o 

Banco cumprido seu mister em 2016.

Intimado para manifestar quanto ao depósito já efetuado, conforme 

despacho de fls.125, requereu às fls.125 o seu levantamento.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO E 

DECLARO EXTINTO o presente caderno processual, nos moldes do artigo 

924, II do CPC.

Nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em virtude da 

uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento de 

depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do processo, 

o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo o Banco via DJE, para que se manifeste em 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, ante a apresentação dos dados bancários da causídica do 

requerente às fls. 125, procedo à expedição do necessário Alvará Judicial 

em favor de FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO – ME, CNPJ Nº 

20.437.144/0001-17, AGÊNCIA Nº6879, CONTA CORRENTE Nº 16087-4, 

BANCO ITAÚ S/A (341).

Em seguida, em caso de silêncio, arquivem-se com as baixas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 794382 Nr: 696-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA O. 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15.687-A/MT, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - OAB:221.386 

OAB/SP, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, tendo o 

Banco cumprido seu mister em 2017.

Intimado para manifestar quanto ao depósito já efetuado pela BV, 
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conforme despacho de fls.366, quedou-se inerte.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO E 

DECLARO EXTINTO o presente caderno processual, nos moldes do artigo 

924, II do CPC.

Nos termos do Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em virtude da 

uniformização dos procedimentos referentes ao levantamento de 

depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado útil do processo, 

o deferimento de levantamento de depósitos judiciais (decisões 

monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à intimação 

da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo o Banco via DJE, para que se manifeste em 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, ante a apresentação dos dados bancários da causídica do 

requerente às fls. 125, procedo à expedição do necessário Alvará Judicial 

em favor de FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO – ME, CNPJ Nº 

20.437.144/0001-17, AGÊNCIA Nº6879, CONTA CORRENTE Nº 16087-4, 

BANCO ITAÚ S/A (341).

Em seguida, arquivem-se com as baixas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 69162 Nr: 1268-52.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ALVES DE RAMOS, ELISETE TERESA 

DE RAMOS, NICANOR RIBEIRO DE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, SISANE VANZELLA - OAB:5971 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7044, FÁBIA CAROLINA MORETTO RIZZATO - OAB:9301 

MT

 Tendo em vista que o valor de fls. 192 foi recolhido de maneira irregular, 

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$ 

283,10 (duzentos e oitenta e três reais e dez centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. 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): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 756387 Nr: 8483-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILKER DE MIRANDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ 

DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, 

Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao réu os 

benefícios da justiça gratuita.

No mais, segue sentença em 09 laudas e desbloqueio de fls.61/62.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 756387 Nr: 8483-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILKER DE MIRANDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ 

DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO HONDA S/A em face de WILKER 

DE MIRANDA RODRIGUES, declarando rescindido o contrato firmado entre 

as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário 

fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, 

valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de 

propriedade, determinando o afastamento dos juros moratórios e da multa 

contratual, mantendo-se como encargo moratório apenas a comissão de 

permanência.Por ter o autor decaído de parte mínima, condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de 

cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência 

judiciária. Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 434549 Nr: 13560-54.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABELARDO ANDRÉ RESENDE, WILTON 

RIBEIRO RANGEL, ZILMA RIBEIRO LOURENÇO RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MIQUELIN MONARO 

RANGEL - OAB:17.007/0/MT, THAIS FERNANDA P. NOLETO LEITE - 

OAB:OAB/MT 20.890

 Vistos etc.

Considerando que as normas do CPC, determina a intimação da parte para 

demonstrara a incapacidade financeira antes de indeferí-la e, que as 

declarações de hipossuficiência não foram assinados pelas partes, 

concedo o prazo de 15 dias para comprová-la documentalmente, sob pena 

de manutenção na condenação quanto aos honorários e custas.

No mais, segue sentença em 08 laudas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 434549 Nr: 13560-54.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABELARDO ANDRÉ RESENDE, WILTON 

RIBEIRO RANGEL, ZILMA RIBEIRO LOURENÇO RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MIQUELIN MONARO 

RANGEL - OAB:17.007/0/MT, THAIS FERNANDA P. NOLETO LEITE - 

OAB:OAB/MT 20.890

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS, e 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA 

ajuizada por BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face de ABELARDO ANDRÉ 

RESENDE, WILTON RIBEIRO RANGEL e ZILMA RIBEIRO LOURENÇO 

RANGEL, condenando os réus/embargantes ao pagamento do valor 

devido em decorrência do contrato que ampara a inicial, prosseguindo-se 

na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de 
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Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).Condeno os 

réus/embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo 

suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das 

benesses da assistência judiciária. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1109075 Nr: 14294-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONES SERVIÇOS DE GUINCHOS E 

GUINDASTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO - 

OAB:27.282/GO, CELSO MARCON - OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VITOR RUSSO 

FERREIRA ROCHA - OAB:18.219/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença quanto aos honorários 

advocatícios.

O Banco foi intimado para efetuar ao pagamento da condenação, contudo, 

manteve-se inerte às fls. 258.

Pois bem, a realização de bloqueio on-line é a medida que se impõe. 

Ademais, consigno, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT.

O procedimento sobejou exitoso (extrato anexo), com a indisponibilização 

da quantia R$32.589,39 em nome do Banco executado, que deverá ser 

transferida para conta dos depósitos judiciais após a decisão de possíveis 

arguições do executado, nos termos do art. 854, § 3º do CPC/2015 

(Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros).

 Com feito, nos termos do artigo 854, §2º do NCPC (Tornados indisponíveis 

os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente), intimo o Banco, via DJE, para 

que se manifeste acerca do bloqueio realizado nos autos no prazo de 05 

dias.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para 

transferências dos valores ao SISCONDJ e demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 769793 Nr: 22781-90.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL, MANACÁ S/A 

ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE 

VASCONCELOS - OAB:7036/MT, FABIO SALES DE BRITO - 

OAB:246.686/SP, FERNANDO MANICA GOBBI - OAB:13226, IVO 

MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Tolentino Pacheco 

de Medeiros - OAB:50741/MG, MARKOS WENDELL CARVALHO 

RODRIGUES - OAB:112.676/MG, OTÁVIO VIEIRA BARBI - 

OAB:64.655/MG

 Vistos...

Ante a interposição do Recurso de Apelação de fls. 338/349, devidamente 

contrarrazoado as fls. 365/370v, em face de a sentença que julgou 

improcedente este feito (fls. 328/331v), encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as nossas homenagens 

e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1161244 Nr: 36469-80.2016.811.0041

 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): JAIME FERREIRA MENDES NETO, CEZINAYDO 

DE QUEIROZ ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme determina o artigo 924, inciso II do CPC, extingue-se a execução 

quando a obrigação for satisfeita, ou executado obtiver, por qualquer 

outro meio, a extinção total da dívida;

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 58, 

onde o exequente requer a extinção do feito nos termos do artigo 924, 

inciso II JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, nos termos do artigo 924 inciso II do código de processo civil.

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.: 117779 Nr: 6664-39.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU CARLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, EVAN CORRÊA DA 

COSTA - OAB:8202/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5.746/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANESIO RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9491, DALTON MIRANDA COSTA - OAB:3359

 Procedo à intimação das partes para, querendo, no prazo de 05 

(cinco)dias, manifestarem-se acerca da atualização do débito, bem como 

da atualização da avaliação do bem, conforme cálculo de fls. 220.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812312 Nr: 18801-04.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA ELIZA DE LIMA MENEGHELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS LEASING S.A - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA PASSOS MELHADO - 

OAB:27.282/GO, CELSO MARCON - OAB:11.340-A/MT

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Amanda Eliza de Lima 

Meneghelli, aduzindo a inexistência da coisa julgada, sendo a extinção 

uma infração ao princípio da prestação jurisdicional, devendo, ser o feito 

suspenso.

O Embargado preferiu o silêncio.

É o relatório necessário.

Denota-se que os argumentos lançados pela Embargante demonstram 

efetivamente o descontentamento com o resultado da sentença, cuja 

alteração dar-se-á por meio do recurso próprio e não Embargos de 

Declaração.

Não se pode admitir os atos perpetrados pela autora, ao ingressar com 

esta ação, tentando modificar processo com sentença lançada e que trata 

da mesma matéria e, inclusive, pode ser dirimida em cumprimento de 

sentença.

Assim, não havendo omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, 

mas sim, tentativa inadequada de rediscussão da matéria, NÃO CONHEÇO 

do declaratório protelatórios.

Transitada em julgado, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 769793 Nr: 22781-90.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL, MANACÁ S/A 

ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE 

VASCONCELOS - OAB:7036/MT, FABIO SALES DE BRITO - 

OAB:246.686/SP, FERNANDO MANICA GOBBI - OAB:13226, IVO 

MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Tolentino Pacheco 

de Medeiros - OAB:50741/MG, MARKOS WENDELL CARVALHO 

RODRIGUES - OAB:112.676/MG, OTÁVIO VIEIRA BARBI - 

OAB:64.655/MG

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Clarion S/A e outros 

em face de a sentença de fls.328/331v, aduzindo que a revisional deve 

ser conhecida, posto que clara as abusividades apontadas com laudo 

técnico à respeito, necessitando de perícia contábil.

O Embargado foi pelo não conhecimento dos declaratórios às fls.360/362.

É o relatório necessário.

Conforme se observa da sentença esta reconheceu que a inicial fala em 

afastamento da capitalização de juros e ao final faz pedido genérico 

quanto nulidade de todas as cláusulas abusivas, com integral revisão do 

contrato, questões que foram afastadas, por falta de fundamentação, não 

servindo o laudo como meio de substituí-la e/ou clareá-la, razão pela qual 

foi conhecida somente a questão que obedeceu aos termos da legalidade 

que permite a parte indicar seu direito, a adversa, impugná-la e ao juiz 

fazer sua regular distribuição, sem contudo, fazer ilação de decorreria em 

error in procedendo.

Assim, NÃO CONHEÇO DOS DECLARATÓRIOS.

No mais, cumpra-se o despacho anterior encaminhando os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 884760 Nr: 19697-13.2014.811.0041

 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: IVONETE MARIA DE JESUS PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DE JESUS 

COSTA - OAB:9437 MT, TIAGO DUTRA MORAIS - OAB:16202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Segue alvará conforme decisão de fls.155.

Assim, arquivem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022522-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEI SOUZA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022522-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

WESLLEI SOUZA ARAUJO (Verifiquei que as custas iniciais foram 

recolhidas. Paulo) Vistos... Procedo neste ato a anotação do causídico da 

instituição financeira: Antônio Samuel da Silveira. Compulsando os autos, 

verifico que a planilha de débitos contida no ID 14337975 foi juntada em 

tamanho reduzido, o que dificulta sua visualização e entendimento, 

portanto intimo a autora para que junte nova planilha, em tamanho padrão, 

no prazo de 15 dias. CUMPRIDA A DETERMINAÇÃO ACIMA, proceda-se 

como abaixo segue: Tenho que o contrato acostado preenche os 

requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, 

tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: 

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo VOLKSWAGEN GOL, placa: NJT-2077 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. 

CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A 

liminar de busca e apreensão deverá ser concedida, sempre que 

constituído o devedor em mora ou comprovado o inadimplemento do 

devedor. 2 - Presentes os requisitos para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 
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PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO DO REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS, ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS 

MORATÓRIOS CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias 

da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 14347749. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de agosto de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022564-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYLISON DE SOUSA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022564-20.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: THAYLISON DE SOUSA PEREIRA Vistos... Tratam-se os 

autos de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A 

em face de THAYLISON DE SOUSA PEREIRA. Em pesquisa ao Sistema 

PJE, constata-se que tramitou perante o juízo da 2ª Vara Especializada em 

Direito Bancário uma primeira ação de busca e apreensão n° 

1011052-40.2018.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo contrato que 

ampara esta ação, a qual foi ajuizada aos 25 de abril de 2018 e extinta aos 

22 de maio de 2018, sem resolução do mérito, por desistência. Desta feita, 

verifica-se que a competência para processar e julgar a presente ação é 

do juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário, senão vejamos: Art. 

286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: 

(...) 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; (...) Posto isso, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e julgar o presente 

feito, determinando a sua redistribuição com as nossas homenagens à 2ª 

Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de 

agosto de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022605-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO BENEDITO DE A OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022605-84.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: LUIS FERNANDO BENEDITO DE A OLIVEIRA (Verifiquei que 

as custas iniciais foram recolhidas. Paulo) Vistos... Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente a motocicleta 

HONDA BIZ, chassi: 9C2JC7000HR406545 (demais características na 

inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão 

da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 
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ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs: 14406430 e 

14406440. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 14 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023241-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL PEREIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023241-50.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: EZEQUIEL PEREIRA SANTOS (Verifiquei que as custas 

iniciais foram recolhidas. Paulo) Vistos... Tenho que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente a motocicleta HONDA CG 

160 TITAN, placa: QCX-6592 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs: 14512487 e 

14512468. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 14 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023053-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI CARDOSO PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023053-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: SIDNEI CARDOSO 

PINTO (Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. Paulo) Vistos... 

Procedo neste ato a anotação do causídico da instituição financeira: José 

Lídio Alves dos Santos. Tenho que o contrato acostado preenche os 

requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes 
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do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, 

tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: 

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo RENAULT DUSTER, placa: PVF-6905 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. 

CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A 

liminar de busca e apreensão deverá ser concedida, sempre que 

constituído o devedor em mora ou comprovado o inadimplemento do 

devedor. 2 - Presentes os requisitos para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO DO REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS, ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS 

MORATÓRIOS CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias 

da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 14587178. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de agosto de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024248-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SOARES CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024248-77.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

SERGIO SOARES CAMPOS Vistos. Conforme o disposto no art. 701 do 

CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, cite-se o requerido, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em título 

executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado 

que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do 

pagamento de custas processuais. Observe-se o comprovante de 

pagamento de diligência de Id 14668750. Nos termos do art. 212, § 2º, do 

CPC, “Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023886-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN TRANSPORTES EIRELI - ME (RÉU)

FERNANDO FILIPIN LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 176 de 487



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023886-75.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: LILIAN 

TRANSPORTES EIRELI - ME, FERNANDO FILIPIN LOPES Vistos. INTIMO O 

AUTOR PARA NO PRAZO DE 15 DIAS, ANEXAR O CONTRATO NO 

TAMANHO PADRÃO ID.14490243, SOB PENA DE EXTINÇÃO, VISTO QUE 

IMPOSSÍVEL MELHOR ANÁLISE. CUMPRIDO, PROCEDA-SE COMO ABAIXO 

SEGUE: Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo 

evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de 

pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer 

ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por 

cento do valor atribuído à causa. § 1º O réu será isento do pagamento de 

custas processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC, cite-se a 

requerida, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de crédito que 

instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, conforme acima 

transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará a devedora dispensada do pagamento de custas processuais. Nos 

termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização 

judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período 

de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do 

horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso 

XI, da Constituição Federal”. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de agosto de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023906-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU ARTUR REBEQUI (RÉU)

RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME (RÉU)

MARIA INEZ MARTINS REBEQUI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023906-66.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME, DIRCEU ARTUR REBEQUI, MARIA INEZ 

MARTINS REBEQUI Vistos. Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 

701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de 

mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 

obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 1º O réu 

será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado 

no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, citem-se os requeridos, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os devedores 

dispensados do pagamento de custas processuais. Observe-se o 

comprovante de pagamento de diligências de Id 14666999. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de agosto de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022360-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 2 2 3 6 0 - 7 3 . 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: CESAR 

AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA (Verifiquei que as custas iniciais foram 

recolhidas. No site do TJMT consta que o pagamento foi feito após a data 

de vencimento, contudo a guia ainda aparece como recolhida. Paulo) 

Vistos... Procedo neste ato a anotação da causídica da instituição 

financeira: Maria Lucília Gomes. Da análise dos autos, verifica-se a 

ausência de recolhimento da diligencia para o senhor oficial de justiça. 

Desta feita, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 02/2017 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Tenho que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo NISSAN VERSA, 

placa: OBQ-9852 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 
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BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por ora indefiro o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e a 

Secretaria de Estado de Fazenda. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de 

Justiça, caso haja necessidade premente de arrombamento e reforço 

policial, que o faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob 

pena de responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso 

sem motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022071-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SOARES DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022071-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: ANDERSON SOARES DIAS Vistos. Da análise dos autos, 

verifica-se na petição de Id 14566410 que as partes entabularam acordo, 

com a finalidade de encerrar o presente litígio. Destaco que, conforme o 

art. 12, § 2º, inciso I do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput 

do mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser 

prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em audiência, 

homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido". Desta 

feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, o que faço com amparo 

legal no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de agosto de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015801-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES ALVES PARENTE DE ANDRADE (AUTOR(A))

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1015801-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): TATIANE RODRIGUES 

ALVES PARENTE DE ANDRADE RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Comunique-se ao advogado do Banco a desistência do feito, em face da 

audiência designada. 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. 

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 ID. 14806730, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos 

Morais e Com Pedido de Cautelar Satisfativa De Urgência, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de 

agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015801-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES ALVES PARENTE DE ANDRADE (AUTOR(A))

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1015801-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): TATIANE RODRIGUES 

ALVES PARENTE DE ANDRADE RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Comunique-se ao advogado do Banco a desistência do feito, em face da 

audiência designada. 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. 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 178 de 487



proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, 

ante o pleito inserido na petição de ID. 14806730, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos 

Morais e Com Pedido de Cautelar Satisfativa De Urgência, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de 

agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007369-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO MOMESSO (AUTOR(A))

RENATA CINTRA RASCHEJA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007369-29.2017.8.11.0041. AUTOR: AMARILDO MOMESSO 

RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO 

DE CLÁUSULAS ILEGAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada 

por AMARILDO MOMESSO em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, todos qualificados nos autos em 

referência, relatando o autor que aos 27/11/2015 firmaram as partes um 

contrato de abertura de crédito no valor de R$ 21.547,30, assumindo o 

pagamento de 48 parcelas de R$ 790,01, contudo, por constatar a 

abusividade praticada pela instituição financeira, pretende a revisão 

contratual, mediante a aplicação das normas consumeristas, objetivando: - 

limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, em 1,95% ao 

mês; - vedar a capitalização de juros, ainda que expressamente 

convencionada, ante a inconstitucionalidade da Medida Provisória que a 

prevê; - afastar a comissão de permanência, que não pode cumular com 

outros encargos; - em tutela antecipada, a descaracterização de sua 

mora, vedação das anotações em cadastros de proteção ao crédito, 

autorização para consignação mensal da parcela pelo valor contratado, 

com a manutenção na posse do bem garantidor do negócio; - a restituição, 

de forma simples, do que foi cobrado a maior; - a inversão do ônus da 

prova, com exibição de documentos e produção de prova pericial contábil; 

- a concessão das benesses da assistência judiciária; - condenar a parte 

adversa ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 6.350,52 e acostou os 

documentos Id. 5493715 a 5494686. Na decisão Id. 5569446 foram 

indeferidos os pedidos formulados em tutela antecipada, concedida a 

assistência judiciária e determinada a suspensão do feito, na forma do 

REsp 1.578.526-SP. Na petição de emenda da inicial Id. 10192502 o autor 

pugnou pela exclusão dos pedidos relacionados à tarifa de cadastro e 

tarifa de avaliação do bem, sendo o pleito acolhido na decisão Id. 

10466727, com a ordem de associação do feito à Busca e Apreensão 

1024030-83.2017.811.0041, sendo na oportunidade designada audiência. 

O réu deu-se por citado ao apresentar a contestação Id. 10768474 

aventando em preliminar o descumprimento da regra do art. 330, § 2º do 

CPC, por ter apresentado cálculo incorreto. No mérito, aduz que: - está 

superada a tese de limitação constitucional ou legal dos juros 

remuneratórios, possuindo estes livre estipulação, não servindo a taxa 

média divulgada pelo Banco Central como tabela; - a capitalização de juros 

possui respaldo legal; - é lícita a incidência da comissão de permanência, 

sendo regulares os encargos moratórios entabulados, havendo de se 

aplicar a multa moratória; - não se fala em repetição do indébito; Ao final, 

pleiteia pela improcedência da ação, condenando a parte adversa aos 

ônus decorrentes da sucumbência. Realizada audiência preliminar (Id. 

12231758), sem êxito na composição entre as partes. Certificado no Id. 

13163787 o decurso de prazo sem apresentação de impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em 

exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 

355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Prefacialmente, 

tenho que não há ensejo à pretensão, formulada preliminarmente pelo réu, 

de descumprimento da regra do art. 330, § 2º do CPC, por ter apresentado 

cálculo incorreto, posto que a parte autora, na peça vestibular, delimitou o 

valor que entende devido em consonância com os pedidos formulados, de 

modo que a mera irresignação da parte adversa não possui o condão de 

desnaturar o valor apresentado. Desta feita, REJEITO a preliminar 

aventada e passo ao exame do mérito. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 

Pleiteia o autor pela redução dos juros remuneratórios à taxa média de 

mercado. Quanto a este tema, impende considerar que está pacificado o 

posicionamento doutrinário e jurisprudencial acerca da inaplicabilidade do 

Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei 

da Reforma Bancária) e que, por ter a Emenda Constitucional nº 40 

revogado todos os parágrafos e incisos do artigo 192 da CF/88, não se 

fala em limitação constitucional dos juros em 12% ao ano, consoante 

consolidado por meio da Súmula 596/STF, Súmula Vinculante n. 7, Súmula 

382/STJ e, ainda, em vista de o contido no Recurso Especial Repetitivo n. 

1.061.530-R. No entanto, em feitos desta natureza, o Superior Tribunal de 

Justiça vem fixando que os juros remuneratórios devem acompanhar a 

taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, em 

operações da mesma espécie. Neste sentido é o posicionamento firmado 

pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça: “BANCÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO 

BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE 

JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS 

QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. 

ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em 

que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros 

remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo 

instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os 

juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo 

Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em 

qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for 

verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - 

JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão 

recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção 

da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste 

julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição 

da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a 

capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus 

sucumbenciais redistribuídos.” (STJ - REsp 1112879/PR, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 

19/05/2010) No caso dos autos, levando-se em conta que a taxa média 

apontada pelo Banco Central do Brasil não deve ser utilizada como fator 

de tabelamento, e sim como parâmetro a indicar qual a média praticada 

pelas instituições financeiras no período, por encontrar-se pactuado em 

patamar muito próximo, ou seja, em 26,18% ao ano, como apontado no 

documento Id. 5493660 – Pág. 1, enquanto contratado em 28,31% ao ano, 

tenho que não há o que ser alterado, já que não demonstrada prática 

abusiva pelo Banco. DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Afirma o autor a 

inconstitucionalidade da Medida Provisória que regulamentou a 

capitalização de juros, tratando-se de prática vedada em nosso 

ordenamento. Em que pese a alegação de que juros capitalizados 

aumentam demasiadamente a dívida, devendo ser afastados, com a 

declaração da inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 1963/00 e 

2.170-36/2001, há de se ter em vista que a EC nº 40/03 determinou 

expressamente a desnecessidade de lei complementar única e específica 

para disciplinar todo o sistema financeiro nacional, estabelecendo, 

entretanto, no caput do art. 192, CF/88, que este será regulado por lei 

complementar, nos moldes do princípio da reserva legal. Todavia, esta 

exigência para tratamento via lei complementar refere-se à 

regulamentação estrutural do sistema financeiro nacional, suas regras não 

estão vinculadas a este sistema legal, razão pela qual não se fala em 

inconstitucionalidade da Lei 10.931/04. Nesse sentido: “CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO. MATÉRIA CÍVEL E COMERCIAL. RELAÇÃO ENTRE 

PARTICULARES. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. LEI 

10.931/2004. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA. - Não é 

inconstitucional a Lei 10.931/2004 que instituiu a cédula de crédito 

bancário, ao fundamento de que a matéria nela versada exigiria Lei 

Complementar. A exigência inserta no art. 192 da Constituição Federal 

atinente à regulamentação do Sistema Financeiro Nacional não abarca a 

disciplina das relações contratuais - documentação do débito, modo de 

cobrança dos juros e forma de circulação da cédula, dentre outras- 

estabelecida entre particulares e instituições financeiras.” (TJMG - 
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INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL N° 

1 . 0 0 2 4 . 0 6 . 0 0 4 9 2 8 - 5 / 0 0 3  N A  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L  N º 

1.0024.06.004928-5/001 - RELATOR: EXMO. SR. DES. ALEXANDRE 

VICTOR DE CARVALHO - RELATORA PARA O ACÓRDÃO: EXMª SRª. 

DESª. SELMA MARQUES). Demais disso, imperioso considerar que, apesar 

de o STF, guardião da constituição, ainda não ter julgado a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2.316, o STJ destacou o Recurso Especial nº 

973.827-RS – 2ª Seção, como representativo de controvérsia e 

processado sob o rito do art. 543-C do CPC (recurso repetitivo), no qual a 

Min. Isabel Galloti, divergindo do Sr. Ministro Relator e dando provimento ao 

recurso especial em maior extensão, no que foi acompanhada pelos Srs. 

Ministros Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira, Villas Bôas Cueva e Marco 

Buzzi, a Seção, por maioria, deu provimento ao recurso especial, em maior 

extensão, vencidos os Srs. Ministros Relator, Paulo de Tarso Sanseverino 

e Nancy Andrighi, fixando na ementa, para efeitos do art. 543-C do CPC 

que: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES 

REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 

22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros 

vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um 

ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que 

expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os 

juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor 

principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles 

passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, 

de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros 

compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, 

prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de 

estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica 

capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de 

juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 

22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "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 n. 

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), 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 de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a 

comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros 

encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos 

encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que 

decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas 

contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido.” (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). Neste julgamento, 

entendeu-se que a existência da ADI nº 2.316, pendente de julgamento, 

não obsta a apreciação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça em 

seus aspectos infraconstitucionais, ressaltando que a jurisprudência de 

ambas as Turmas da 2ª Seção era já unânime quanto à prevalência do art. 

5º da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 

2.170-36/2001, sobre o art. 591 do Código de 2002, e, consequentemente, 

com relação à possibilidade de cobrança, nos contratos celebrados após 

31.3.2000, de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano, 

desde que expressamente pactuada. Feitas essas ressalvas, cai por terra 

a tese de inconstitucionalidade pelo fato de ter sido o dispositivo inserido 

com finalidade de fixar regras sobre a administração de recursos do 

Tesouro Nacional. Deste modo, consoante sedimentado pelo Colendo STJ, 

é possível a sua aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor 

da MP 2170-36, bem como o posterior advento do art. 28 da Lei n.º 

10.931/04, sendo considerada expressamente convencionada quando a 

menção à taxa mensal não corresponde ao duodécuplo da taxa anual, que 

se mostre a maior, indicação de que os juros se deram de forma 

capitalizada (Recurso Especial Repetitivo n. 973.827-RS). Trata-se de 

posicionamento consolidado pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, 

que sumularam a matéria, senão vejamos: Súmula 541: “A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada.” Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 

1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada.” No caso em exame, certo é que o contrato Id. 

10768483, da forma como estipulado, com a demonstração das 

prestações em valores fixos e iguais, faz menção expressa à taxa mensal 

em 2,10%, que não correspondente ao duodécuplo da anual em 28,31%, 

mostrando-se transparente e de fácil entendimento pelo contratante que 

se deu de forma capitalizada. Logo, possível a capitalização de juros na 

forma disposta. DOS ENCARGOS MORATÓRIOS Afirma o requerente que 

a cobrança de encargos abusivos afastam a sua mora, descabendo, de 

conseguinte, a sua incidência. Contudo, há de se consignar que, para que 

se configure a mora da parte credora, o que seria apto ao afastamento da 

cobrança dos encargos moratórios, deveria ocorrer, pela instituição 

financeira, a recusa injustificada do pagamento. É o que nos ensina 

Washington de Barros Monteiro (Curso de Direito Civil - 2a. parte, 5o. vol., 

24 ed., Ed. Saraiva): “Incide o credor em mora se se recusa a receber o 

pagamento no tempo e lugar indicados no título constitutivo da obrigação, 

exigindo-o por forma diferente ou pretendendo que a obrigação se 

execute de modo diverso. (...) A mora creditoris depende dos elementos 

seguintes: a) existência de dívida positiva e líquida; b) que o devedor se 

ache em condições de efetuar o pagamento; c) que se ofereça realmente 

para efetua-lo; d) que haja recusa por parte do credor.” Embora o artigo 

396 do CC estabeleça que “não havendo fato ou omissão imputável ao 

devedor, não incorre este em mora”, é necessário prova da injusta 

negativa pelo Banco, o que não está demonstrado nos autos. Ademais, 

conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ao afetar o 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, 

nos termos do artigo 543-C do CPC (Recurso Repetitivo), o simples 

ajuizamento de ação revisional não é apta a descaracterizar a mora da 

parte inadimplente: “ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O 

reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) 

descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento 

isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de 

abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de 

inadimplência contratual.” Deste modo, não existem óbices à cobrança dos 

encargos moratórios, quando caracterizado o atraso no pagamento do 

ajustado. No mais, em que pese a irresignação do consumidor quanto a 

impossibilidade da cumulação da comissão de permanência com outros 

encargos, cumpre ressalvar que, apesar de restar sedimentado pelos 

Tribunais Superiores, inclusive com a emissão de Súmulas, acerca da 

inviabilidade de tal prática, do minucioso exame do contrato objeto de 

revisão nestes autos, é possível verificar que este encargo – comissão de 

permanência - não foi expressamente pactuado, como se infere da 

cláusula quinta (Id. 10768483 – Pág. 2). Sendo assim, não há o que se 

discutir quanto a este ponto. DA TUTELA ANTECIPADA Observo que, na 

decisão interlocutória Id. 5569446, foram rejeitados os pedidos formulados 

em tutela antecipada. Por não ter ocorrido a alteração da situação fática, 

tampouco o manejo de recurso pelas partes, mantenho tal indeferimento 

na forma fixada. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por AMARILDO 

MOMESSO em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO e condeno o autor ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão 

das benesses da assistência judiciária. Junte-se à Ação de Busca e 

Apreensão 1024030-83.2017.811.0041 a cópia desta sentença. 

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de agosto de 

2.018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003976-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK (ADVOGADO(A))

CECILIA BENEVIDES DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003976-96.2017.8.11.0041. REQUERENTE: CECILIA 

BENEVIDES DA ROCHA REQUERIDO: BANCO BMG Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ajuizada por CECILIA 

BENEVIDES DA ROCHA em face de BANCO BMG, todos qualificados nos 

autos em referência, relatando a autora que em novembro/2010 firmou 

com o réu um empréstimo consignado no valor de R$ 1.500,00, sendo 

descontado mensalmente o valor aproximado de R$ 170,00, totalizando até 

o ajuizamento da ação a soma de R$ 5.932,10, revelando-se manifesta a 

má-fé da parte contrária, diante de a relação de consumo entre as partes, 

aventando a violação ao dever de informação quanto as cláusulas do 

empréstimo, jamais tendo solicitado ou mesmo utilizado um cartão de 

crédito. Argumenta que as consignações facultativas não podem 

ultrapassar o prazo de 96 parcelas e que os juros devem se limitar a 12% 

ao ano, possuindo o direito ao recebimento de indenização por danos 

morais. Pleiteia em tutela antecipada pela suspensão do desconto em folha 

de pagamento e emissão de faturas e, ao final, a repetição do indébito e a 

indenização por danos morais, cancelando-se o cartão de crédito, com a 

inversão do ônus da prova e exibição de documentos, a concessão das 

benesses da assistência judiciária e a condenação da parte adversa ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 20.000,00 e acostou os documentos Id. 

4822060 a 4850949. Na decisão Id. 8296991 foi concedida a assistência 

judiciária e facultada a emenda da inicial, para a exibição do contrato, o 

que foi providenciado no Id. 9268529. Na decisão Id. 10897819 foram 

indeferidos os pedidos formulados em tutela antecipada e fixada a 

inversão do ônus da prova, sendo na oportunidade designada audiência 

de conciliação, realizada no Id. 12556667, sem êxito na composição entre 

as partes. O réu foi citado (Id. 12186081) e em contestação Id. 12511362 

aventa a prejudicial de prescrição, ante o decurso de 04 anos, na forma 

do art. 178 do CC, ou de três anos disposta no art. 206, § 3º, II, IV e V do 

mesmo códex. No mérito, pondera a legalidade da modalidade contratual 

adotada, da qual não pairam dúvidas e a autora tinha pleno conhecimento, 

discorrendo sobre a regularidade do contrato vigente, agindo no exercício 

regular do seu direito, e aduz que: - é inviável a revisão de cláusulas 

contratuais, invocando o princípio “pacta sunt servanda”; - não estão 

caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil, restando 

desacertada a pretensão de indenização por danos morais; - não se fala 

em repetição do indébito; - não se aplica a inversão do ônus da prova; 

Rechaça o cálculo apresentado, a documentação que segue a inicial e, ao 

final, pleiteia pelo acolhimento da prescrição ou, no mérito, a 

improcedência da ação, condenando a parte adversa aos ônus 

decorrentes da sucumbência e, no caso de acolhimento da pretensão 

inicial, seja a autora compelida a depositar em juízo o crédito 

disponibilizado em compras ou a compensação de tal valor. Impugnação à 

contestação Id. 12900558. É o relatório. Decido. Por observar que a 

matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, bem 

como em vista de o pleiteado em audiência pelas partes, com amparo legal 

no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. 

Prefacialmente, no que tange à prejudicial de mérito aventada pelo réu, 

faço constar, quanto ao prazo prescricional, que considerando o fato de 

que o próprio réu alegou que a relação entre as partes está consolidada 

por meio de cartão de crédito, ou seja, de trato sucessivo, já que até hoje 

lança mensalmente na folha de pagamento da autora a fatura mínima 

calculada pelo Banco, não há como acolher a tese de início do cômputo da 

prescrição da data de sua assinatura, pois está consolidado o 

entendimento de que, em ações de revisão contratual, o marco inicial se 

dá do vencimento da última parcela. Deste modo, sendo decenal a 

prescrição disposta no art. 205 do CC, não há ensejo à tese firmada em 

contestação. Nessa vertente: “APELAÇÃO CIVEL - REVISÃO 

CONTRATUAL - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - PRAZO DECENAL - 

SERVIÇOS DE TERCEIROS - CELEBRAÇÃO ANTERIOR A RESOLUÇÃO Nº 

3.954-CMN, DE 24/02/2011 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS - NECESSIDADE - REGISTRO DO CONTRATO E GRAVAME - 

NÃO PREVISTA NA TABELA I DA RESOLUÇÃO CMV 3.919/2010 - 

ABUSIVIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. "Conforme entendimento 

assente deste Tribunal, o prazo prescricional para as ações revisionais de 

contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de 

cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias 

pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou 

decenal (na vigência do novo Código Civil) pois fundadas em direito 

pessoal." (AgRg no AREsp 763465/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

Terceira Turma do STJ, j. 17/11/2015, DJe 27/11/2015). [...] - Recurso não 

provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0079.13.079968-1/001, Relator(a): 

Des.(a) Veiga de Oliveira , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2016, 

publicação da súmula em 07/10/2016). Posto isso, REJEITO a prejudicial 

aventada e passo ao exame do mérito. Pretende a autora, por meio desta 

ação, a declaração de quitação do contrato entabulado entre as partes, 

com a declaração de cancelamento de seu cartão e o recebimento de 

indenização decorrentes de tal fato. Afirma a autora que não teve o 

esclarecimento necessário quanto ao contrato de cartão de crédito, 

acreditando tratar-se de pacto de empréstimo consignado comum, 

pugnando por sua nulidade. Destaco, no entanto que, conforme se infere 

das faturas coligidas pelo réu no Id. 12511383 – Pág. 2, a autora utilizou o 

cartão de crédito para fazer compras no comércio local, enquanto nas 

faturas Id. 12511383 – Pág. 18, Pág. 26, Pág. 27 e Pág. 30 é possível 

verificar que também utilizou o cartão de crédito para efetuar saques. 

Desta sorte, a despeito da tese firmada na peça inicial, tem-se que a prova 

coligida pelo réu demonstra a inequívoca ciência da autora quanto a 

modalidade contratual vigente, decorrente das faturas retro mencionadas, 

nas quais se denota que utilizou o cartão para compras no comércio local. 

Ainda que hodiernamente existam diversas ações discutindo a 

regularidade de tal modalidade contratual, no caso dos autos não resta 

caracterizado nos autos a má-fé da instituição financeira, já que, ao 

utilizar o seu cartão de crédito na praça, a autora demonstrou, de forma 

inequívoca, o seu conhecimento de efetivamente se tratar de cartão de 

crédito, de modo a descaracterizar a sua tese de nulidade e/ou mesmo de 

que este não tinha sido habilitado. Demais disso, cumpre ressaltar que os 

contratos de cartão de crédito se dão pelo pagamento integral da fatura, 

que corresponde à totalidade da compra do período. Apenas no caso de a 

parte consumidora optar pelo pagamento a menor, seja da fatura mínima 

(debitada em sua folha de pagamento) ou de outro valor inferior ao total 

apresentado, é que faz a contratação da operação bancária sobre a qual 

recaem os juros remuneratórios que se encontram devidamente 

esclarecidos na fatura que esta assumiu receber mês a mês. Como 

consequência da improcedência do pedido de nulidade e/ou 

descaracterização de tal pacto, não há ensejo à pretensão de indenização 

por danos morais, posto que não restam nos autos caracterizados os 

pressupostos da responsabilidade civil, ou mesmo de má-fé da parte 

adversa, já que não lhe compete atribuir à instituição financeira a falta de 

pagamento da integralidade das faturas mensais, quanto aos gastos por 

ela efetivados. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS Com relação ao pedido de 

redução dos juros remuneratórios, imperioso se faz esclarecer que é voz 

corrente a abusividade da cobrança de juros em patamares além da média 

de mercado, por ser considerado excessivo, acarretando exorbitante 

lucro à instituição financeira em detrimento do consumidor. Embora os 

Tribunais Superiores tenham sedimentado o posicionamento sobre a 

inaplicabilidade do Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da 

Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e, tendo a Emenda Constitucional 

nº 40 revogado todos os parágrafos e incisos do artigo 192 da CF/88, não 

se fala em limitação constitucional dos juros em 12% ao ano, como já 

afastado na decisão interlocutória de fls. 23/24, sem recurso pelas partes. 

Trata-se de posicionamento objeto de súmula pelos Tribunais Superiores, 

senão vejamos: Súmula 596/STF: “As disposições do Decreto 22.626/1933 

não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas 

operações realizadas por instituições financeiras públicas ou privadas 

que integram o sistema financeiro nacional.” Súmula Vinculante n. 7: “A 

norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda 

Constitucional n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, 

tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.” Súmula 

382/STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, 

por si só, não indica abusividade”. Súmula 381/STJ: “Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de 

cláusulas.” No caso em tela, ao se ter em vista que, não obstante o 

posicionamento jurisprudencial acerca da ilegalidade dos juros praticados 

em dissonância da média de mercado, não formulou pedido nesse sentido. 

Dada a particularidade desta modalidade contratual, revela-se lícita a 

previsão da taxa de juros devidamente esclarecida na correspondência 

mensal enviada, já que todo mês é ofertado ao consumidor a opção do 

parcial pagamento, que como consequência, acarreta no compromisso da 

parte de arcar com a taxa de juros devidamente estipulada na fatura. 
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Nesse sentido: “CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO- FINANCIAMENTO OBTIDO POR MEIO DE 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E GASTOS FINANCIADOS NO 

ROTATIVO - JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO - 

LICITUDE - EXCESSO - INOBSERVÂNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS- 

LICITUDE FACE CONTRATO E MP 1.963-17/2000 - ENCARGOS PARA O 

PERÍODO DO INADIMPLEMENTO- LIMITAÇÃO À SOMA DA TAXA DO 

CONTRATO PARA A NORMALIDADE, COM MULTA DE 2% E JUROS DE 

MORA DE 1% A.M., DESDE QUE PREVISTOS CONTRATUALMENTE - 

REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. [...] -É lícita a informação, na fatura enviada ao 

consumidor, da taxa de juros remuneratórios a ser adotada, quando da 

utilização do crédito rotativo do cartão de crédito ou de saque financiado. 

[...] -Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.12.042276-1/002, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 

17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2016, publicação da súmula em 

26/07/2016) Sobre o tema, extraio parte do julgado nº 

1.0035.04.045760-4/001 – TJMG, de Relatoria da Des. Márcia de Paoli 

Balbino: "O contrato das partes é de cartão de crédito, e a apelante ao 

mesmo aderiu ao fazer uso efetivo do cartão. Ao não pagar os valores 

totais das faturas, incorreu em financiamento de suas compras e/ou 

saques. Tal financiamento é próprio e inerente ao cartão de crédito, pois, 

do contrário, seria mero cartão de compra à vista. Esse financiamento é 

quitado pelo banco junto aos lojistas onde foram feitas as compras, 

originando encargos que são cobrados dos usuários. Por isto, no contrato 

de cartão de crédito não há como estabelecer, previamente, a taxa dos 

juros remuneratórios pois esta será de acordo com a que for exigida pelo 

fornecedor do capital, na data em que o usuário do cartão incorrer em 

financiamento. Daí a licitude da informação da taxa, apenas mensalmente 

nas faturas, tal como consta daquelas anexadas à inicial." Feitas essas 

considerações, indefiro a tese de limitação dos juros remuneratórios. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados por CECILIA BENEVIDES DA ROCHA em face de 

BANCO BMG, e condeno a autora ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, contudo 

suspendo-a por cinco anos, por se tratar de beneficiária da assistência 

judiciária. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2.018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011891-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FARIAS CRUZ (AUTOR(A))

RENATA CINTRA RASCHEJA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELSON GASPARINI JUNIOR (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE ASSIS MOURA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011891-02.2017.8.11.0041. AUTOR: RENATO FARIAS CRUZ 

RÉU: OMNI FINANCEIRA S/A Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO 

CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS, COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por RENATO FARIAS CRUZ em face de 

OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, todos qualificados 

nos autos em referência, relatando o autor que aos 05/04/2016 firmaram 

as partes um contrato de abertura de crédito no valor de R$ 10.000,00, 

assumindo o pagamento de 48 parcelas de R$ 593,22, contudo, por 

constatar a abusividade praticada pela instituição financeira, pretende a 

revisão contratual, mediante a aplicação das normas consumeristas, 

objetivando: - limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, em 

1,96% ao mês; - vedar a capitalização de juros, ainda que expressamente 

convencionada, ante a inconstitucionalidade da Medida Provisória que a 

prevê; - afastar a comissão de permanência, que não pode cumular com 

outros encargos; - em tutela antecipada, a descaracterização de sua 

mora, vedação das anotações em cadastros de proteção ao crédito, 

autorização para consignação mensal da parcela pelo valor contratado, 

com a manutenção na posse do bem garantidor do negócio; - a restituição, 

de forma simples, do que foi cobrado a maior; - a inversão do ônus da 

prova, com exibição de documentos e produção de prova pericial contábil; 

- a concessão das benesses da assistência judiciária; - condenar a parte 

adversa ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 8.583,20 e acostou os 

documentos Id. 6110972 a 6114957. Na decisão Id. 6152592 foram 

indeferidos os pedidos formulados em tutela antecipada, concedida a 

assistência judiciária e determinada a suspensão do feito, na forma do 

REsp 1.578.526-SP. Na petição de emenda da inicial Id. 10193406 o autor 

pugnou pela exclusão dos pedidos relacionados à tarifa de cadastro e 

tarifa de avaliação do bem, sendo o pleito acolhido na decisão Id. 

10467328, sendo na oportunidade designada audiência. O réu foi citado 

(Id. 12084617) e em contestação Id. 11858178 aventou em preliminar a 

suspensão do feito em decorrência do REsp 1.578.526-SP e afirma que o 

pleito aduzindo em tutela antecipada é dissonante da regra disposta no art. 

330, § 2º do CPC, refutando um a um dos pleitos formulados liminarmente, 

não se falando em inversão do ônus da prova. No mérito, aduz que: - está 

superada a tese de limitação constitucional ou legal dos juros 

remuneratórios, possuindo estes livre estipulação; - a capitalização de 

juros possui respaldo legal; - é lícita a incidência da comissão de 

permanência, sendo regulares os encargos moratórios entabulados, 

havendo de se aplicar a multa moratória; - as taxas e tarifas 

administrativas praticadas possuem autorização legal, discorrendo sobre 

cada uma; - não se fala em repetição do indébito; Impugna o cálculo do 

autor, afirma não ser o caso de realização de perícia e, ao final, pleiteia 

pela improcedência da ação, condenando a parte adversa aos ônus 

decorrentes da sucumbência. Realizada audiência preliminar (Id. 

12231905), sem êxito na composição entre as partes. Certificado no Id. 

13165945 o decurso de prazo sem apresentação de impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em 

exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 

355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. No que tange às 

preliminares firmadas em contestação, há de se ter em vista que, em 

decorrência da emenda da inicial Id. 10193406 o autor pugnou pela 

exclusão dos pedidos relacionados à tarifa de cadastro e tarifa de 

avaliação do bem, motivando o regular trâmite do feito, como se infere da 

decisão Id. 10467328. Desta sorte, não há ensejo ao pedido de suspensão 

do feito em decorrência do REsp 1.578.526-SP. Quanto à observância aos 

ditames do art. 330, § 2º do CPC, faço constar que além de ter sido 

indeferido o pedido de consignação das parcelas na forma firmada na 

peça vestibular, conforme o mencionado dispositivo, o financiado deverá 

realizar tal pagamento diretamente à instituição financeira, simplificando as 

ações judiciais de revisão contratual ao impedir a consignação de valor 

menor em juízo. De tal modo, a falta de pagamento do valor incontroverso 

não é causa de indeferimento da inicial, sob pena de afronta ao princípio 

constitucional de acesso ao Judiciário. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. ARTIGO 285-B, § 1º DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

ARTIGO 267, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA 

CASSADA. - Ao estatuir que "o valor incontroverso deverá continuar 

sendo pago no tempo e modo contratados" (§1º do artigo 285-B, CPC), o 

legislador acolheu na legislação a construção pretoriana que já indicava tal 

necessidade para fins de obtenção da liminar ou antecipação de tutela, 

garantindo ao devedor o direito de exigir do credor o recebimento do 

pagamento parcial. - A falta de pagamento do valor incontroverso não é 

causa de extinção do feito, pois tal entendimento importaria em sério 

empecilho de acesso ao Poder Judiciário, diante da notória a dificuldade de 

liquidação da obrigação em tal situação, que depende da emissão de 

boleto bancário pelo credor para o pagamento do valor incontroverso”. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.386578-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz 

Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2015, 

publicação da súmula em 15/05/2015) Feitas essas considerações, 

REJEITO as preliminares aventadas e passo ao exame do mérito. DOS 

JUROS REMUNERATÓRIOS Pleiteia o autor pela redução dos juros 

remuneratórios e, quanto a este ponto, impende considerar que está 

pacificado o posicionamento doutrinário e jurisprudencial acerca da 

inaplicabilidade do Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da 

Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e que, por ter a Emenda 
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Constitucional nº 40 revogado todos os parágrafos e incisos do artigo 192 

da CF/88, não se fala em limitação constitucional dos juros em 12% ao 

ano, consoante consolidado por meio da Súmula 596/STF, Súmula 

Vinculante n. 7, Súmula 382/STJ e, ainda, em vista de o contido no 

Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530-R. No entanto, em feitos desta 

natureza, o Superior Tribunal de Justiça vem fixando que os juros 

remuneratórios devem acompanhar a taxa média de mercado, apurada 

pelo Banco Central do Brasil, em operações da mesma espécie. Neste 

sentido é o posicionamento firmado pela Segunda Seção do Superior 

Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo: “BANCÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO 

BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE 

JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS 

QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. 

ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em 

que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros 

remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo 

instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os 

juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo 

Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em 

qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for 

verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - 

JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão 

recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção 

da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste 

julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição 

da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a 

capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus 

sucumbenciais redistribuídos.” (STJ - REsp 1112879/PR, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 

19/05/2010) No caso dos autos, percebe-se que é manifesta a 

abusividade dos juros unilateralmente adotados pelo réu em 57,54% ao 

ano, merecendo ser revisto, devendo acompanhar a taxa média de 

mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, sendo 

certo que, consoante os assentamentos do Banco Central, os juros 

praticados para operação da mesma espécie no mesmo período era de 

2% ao mês e 26,77% ao ano. Posto isso, determino que sejam os juros 

remuneratórios calculados pela taxa média de mercado apurada pelo 

Banco Central do Brasil em 2% ao mês e 26,77% ao ano. DA 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Afirma o autor a inconstitucionalidade da 

Medida Provisória que regulamentou a capitalização de juros, tratando-se 

de prática vedada em nosso ordenamento. Em que pese a alegação de 

que juros capitalizados aumentam demasiadamente a dívida, devendo ser 

afastados, com a declaração da inconstitucionalidade da Medida 

Provisória n. 1963/00 e 2.170-36/2001, há de se ter em vista que a EC nº 

40/03 determinou expressamente a desnecessidade de lei complementar 

única e específica para disciplinar todo o sistema financeiro nacional, 

estabelecendo, entretanto, no caput do art. 192, CF/88, que este será 

regulado por lei complementar, nos moldes do princípio da reserva legal. 

Todavia, esta exigência para tratamento via lei complementar refere-se à 

regulamentação estrutural do sistema financeiro nacional, suas regras não 

estão vinculadas a este sistema legal, razão pela qual não se fala em 

inconstitucionalidade da Lei 10.931/04. Nesse sentido: “CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO. MATÉRIA CÍVEL E COMERCIAL. RELAÇÃO ENTRE 

PARTICULARES. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. LEI 

10.931/2004. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA. - Não é 

inconstitucional a Lei 10.931/2004 que instituiu a cédula de crédito 

bancário, ao fundamento de que a matéria nela versada exigiria Lei 

Complementar. A exigência inserta no art. 192 da Constituição Federal 

atinente à regulamentação do Sistema Financeiro Nacional não abarca a 

disciplina das relações contratuais - documentação do débito, modo de 

cobrança dos juros e forma de circulação da cédula, dentre outras- 

estabelecida entre particulares e instituições financeiras.” (TJMG - 

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL N° 

1 . 0 0 2 4 . 0 6 . 0 0 4 9 2 8 - 5 / 0 0 3  N A  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L  N º 

1.0024.06.004928-5/001 - RELATOR: EXMO. SR. DES. ALEXANDRE 

VICTOR DE CARVALHO - RELATORA PARA O ACÓRDÃO: EXMª SRª. 

DESª. SELMA MARQUES). Demais disso, imperioso considerar que, apesar 

de o STF, guardião da constituição, ainda não ter julgado a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2.316, o STJ destacou o Recurso Especial nº 

973.827-RS – 2ª Seção, como representativo de controvérsia e 

processado sob o rito do art. 543-C do CPC (recurso repetitivo), no qual a 

Min. Isabel Galloti, divergindo do Sr. Ministro Relator e dando provimento ao 

recurso especial em maior extensão, no que foi acompanhada pelos Srs. 

Ministros Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira, Villas Bôas Cueva e Marco 

Buzzi, a Seção, por maioria, deu provimento ao recurso especial, em maior 

extensão, vencidos os Srs. Ministros Relator, Paulo de Tarso Sanseverino 

e Nancy Andrighi, fixando na ementa, para efeitos do art. 543-C do CPC 

que: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES 

REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 

22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros 

vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um 

ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que 

expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os 

juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor 

principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles 

passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, 

de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros 

compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, 

prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de 

estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica 

capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de 

juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 

22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "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 n. 

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), 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 de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a 

comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros 

encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos 

encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que 

decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas 

contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido.” (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). Neste julgamento, 

entendeu-se que a existência da ADI nº 2.316, pendente de julgamento, 

não obsta a apreciação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça em 

seus aspectos infraconstitucionais, ressaltando que a jurisprudência de 

ambas as Turmas da 2ª Seção era já unânime quanto à prevalência do art. 

5º da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 

2.170-36/2001, sobre o art. 591 do Código de 2002, e, consequentemente, 

com relação à possibilidade de cobrança, nos contratos celebrados após 

31.3.2000, de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano, 

desde que expressamente pactuada. Feitas essas ressalvas, cai por terra 

a tese de inconstitucionalidade pelo fato de ter sido o dispositivo inserido 

com finalidade de fixar regras sobre a administração de recursos do 

Tesouro Nacional. Deste modo, consoante sedimentado pelo Colendo STJ, 

é possível a sua aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor 

da MP 2170-36, bem como o posterior advento do art. 28 da Lei n.º 

10.931/04, sendo considerada expressamente convencionada quando a 

menção à taxa mensal não corresponde ao duodécuplo da taxa anual, que 

se mostre a maior, indicação de que os juros se deram de forma 

capitalizada (Recurso Especial Repetitivo n. 973.827-RS). Trata-se de 

posicionamento consolidado pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, 

que sumularam a matéria, senão vejamos: Súmula 541: “A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada.” Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 

1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada.” No caso em exame, certo é que o contrato Id. 

6113257, da forma como estipulado, com a demonstração das prestações 

em valores fixos e iguais, faz menção expressa à taxa mensal em 3,86%, 
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que não correspondente ao duodécuplo da anual em 57,54%, 

mostrando-se transparente e de fácil entendimento pelo contratante que 

se deu de forma capitalizada. Logo, possível a capitalização de juros na 

forma disposta. DOS ENCARGOS MORATÓRIOS Afirma o requerente que 

a cobrança de encargos abusivos afastam a sua mora, descabendo, de 

conseguinte, a sua incidência. Contudo, há de se consignar que, para que 

se configure a mora da parte credora, o que seria apto ao afastamento da 

cobrança dos encargos moratórios, deveria ocorrer, pela instituição 

financeira, a recusa injustificada do pagamento. É o que nos ensina 

Washington de Barros Monteiro (Curso de Direito Civil - 2a. parte, 5o. vol., 

24 ed., Ed. Saraiva): “Incide o credor em mora se se recusa a receber o 

pagamento no tempo e lugar indicados no título constitutivo da obrigação, 

exigindo-o por forma diferente ou pretendendo que a obrigação se 

execute de modo diverso. (...) A mora creditoris depende dos elementos 

seguintes: a) existência de dívida positiva e líquida; b) que o devedor se 

ache em condições de efetuar o pagamento; c) que se ofereça realmente 

para efetua-lo; d) que haja recusa por parte do credor.” Embora o artigo 

396 do CC estabeleça que “não havendo fato ou omissão imputável ao 

devedor, não incorre este em mora”, é necessário prova da injusta 

negativa pelo Banco, o que não está demonstrado nos autos. Ademais, 

conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ao afetar o 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, 

nos termos do artigo 543-C do CPC (Recurso Repetitivo), o simples 

ajuizamento de ação revisional não é apta a descaracterizar a mora da 

parte inadimplente: “ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O 

reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) 

descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento 

isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de 

abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de 

inadimplência contratual.” Deste modo, não existem óbices à cobrança dos 

encargos moratórios, quando caracterizado o atraso no pagamento do 

ajustado. DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA Em que pese a irresignação 

do consumidor quanto a impossibilidade da cumulação da comissão de 

permanência com outros encargos, cumpre ressalvar que, apesar de 

restar sedimentado pelos Tribunais Superiores, inclusive com a emissão 

de Súmulas, acerca da inviabilidade de tal prática, do minucioso exame do 

contrato objeto de revisão nestes autos, é possível verificar que este 

encargo – comissão de permanência - não foi expressamente pactuado, 

como se infere da cláusula 9 (Id. 6112534 – Pág. 1). Sendo assim, não há 

o que se discutir quanto a este ponto. DA TUTELA ANTECIPADA Observo 

que, na decisão interlocutória Id. 6152592, foram rejeitados os pedidos 

formulados em tutela antecipada. Por não ter ocorrido a alteração da 

situação fática, tampouco o manejo de recurso pelas partes, mantenho tal 

indeferimento na forma fixada. Ao final consto que sem base o pedido 

ID.11858178 pg.2, quanto ao indeferimento da justiça gratuita, tendo em 

vista que pelos valores discutidos, torna-se evidente que a afirmação de 

incapacidade financeira, não sendo o caso de exibição de declaração de 

renda, portanto, dele não conheço. Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por RENATO FARIAS CRUZ em face de OMNI S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, apenas para determinar que sejam os 

juros remuneratórios calculados pela taxa média de mercado apurada pelo 

Banco Central do Brasil em 2% ao mês e 26,77% ao ano, corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária 

pelo INPC, contado da contratação. Por ter o autor decaído em maior parte, 

condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo 

suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das 

benesses da assistência judiciária. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. 

P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2.018. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015381-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO(A))

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISETE LARA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1015381-66.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S/A REQUERIDO: ELISETE LARA DA SILVA Verificado pela 

estagiaria Anne M. 33024 que as custas foram devidamente rescolhidas 

Vistos. Da análise dos autos, verifica-se na petição de Id 13807814 que 

as partes entabularam acordo, com a finalidade de encerrar o presente 

litígio. Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças 

proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência 

liminar do pedido". Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e 

JULGO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 

911/69, o que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 

17 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 12478-32.2003.811.0041

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: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE REQUERIDA: ELPIDIO ONOFRE CLARO

INTIMANDO(A, S): Elpidio Onofre Claro, Cpf: 40208257853, Rg: 3347 SSP 

SP

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento da condenação atualizada 

no valor de R$ 121.911,66 (cento e vinte e um mil, novecentos e onze 

reais e sessenta e seis centavos), em 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de multa de dez por 

cento e penhora.

Eu, , digitei.Cuiabá - MT, 20 de agosto de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014716-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. LIMA ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

ANA CLAUDIA LIMA ALMEIDA (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: 1005782-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

JOILSON BORGES DE SOUZA (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: 1013749-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))
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CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA PEREIRA SANTANA DE CARVALHO (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014075-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO PINHEIRO 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021167-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVENIR MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO (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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019181-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

ANA MARIA MINETTO OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EMBARGADO)

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

impugnação aos embargos acostados aos autos, e especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016114-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON HIROSHI KIKUTA (EXECUTADO)

HATSUMI YAMASHITA (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: 1007283-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS (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: 1026603-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO VICENTE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026616-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014328-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SOARES DE MOURA (EXECUTADO)

ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (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: 1026638-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013706-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO DA COSTA FARIA (RÉU)

R A DE FARIA E CIA LTDA - ME (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026801-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO REALINO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005906-18.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA FERREIRA DO CARMO (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027083-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIEGE VIERO TREVISAN (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023059-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECLAIR DIAVAN (RÉU)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020859-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR DE SOUZA RUY (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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014972-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON NUNES DE SOUZA (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, 21.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028489-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURITANIA MARQUES RUICCI (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, 21.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016102-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO APARECIDO PAULINO (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, 21.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021878-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS LUIS KINI (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008480-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

embargos monitórios acostados aos autos e especificar as provas que 

pretende produzir, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035117-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMAZEM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (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 
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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, 

21.08.18

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005619-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (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, 

21.08.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004426-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUGIWARA & ANACLETO LTDA - ME (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, 

21.08.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026828-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FELIX DE OLIVEIRA (RÉU)

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA (RÉU)

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000739-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009956-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPINDOLA E SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado com as 

verbas, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032816-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELYNE OLIVEIRA LEMES DA COSTA CARVALHO (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1017568-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE FREIRE ALVES (AUTOR(A))

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA CRISTINE FREIRE ALVES OAB - 308.222.972-72 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para manifestar sobre documentos e 

informar se tem por satisfeita com a obrigação. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011592-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FERNANDES DA NOBREGA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005791-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINEIA ZOZOMAZORE DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte executada, na mesma forma qual foi citada, 

para indicar bens passíveis de penhora no prazo legal. Após, diga o 

credor e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027764-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TREVISAN (EXECUTADO)

CATRE TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)
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Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012086-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIZE ALVES MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

HIDROSOLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

PAULO CESAR RAMOS FREIRE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a Impugnação da Penhora (id. 

14772790), no prazo legal de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021886-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUCAS NEVES ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A tentativa de penhora on line já foi efetivada nos autos, sem 

sucesso. Intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora no 

prazo legal e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 21.08.18

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005013-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

PATRICIA BOTELHO SOARES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão determino a adequação do contrato nos 

termos dos julgados proferidos nos autos, por arbitramento e nomeio a 

Perita Sra. Lilian de Andrade Foderaro – 3027-1600 e 99918-4008 - para 

elaboração do laudo, em vinte dias, do início da perícia, que deverá 

observar, rigorosamente as decisões proferidas no processo, com 

trânsito em julgado, para aquilatar o valor real do contrato firmado entre as 

partes, com suporte nas respectivas decisões e a sucumbência fixada. 

Fixo os honorários periciais em R$ 3.000,00(três mil reais), a ser arcada 

pelo Requerido, devendo depositar no prazo legal. DECORRIDO O PRAZO, 

CERTIFIQUE-SE SOBRE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS E 

CONCLUSOS PARA DESIGNAÇÃO DO INÍCIO DA PERÍCIA. Intimem-se as 

partes para apresentarem quesitos e Assistentes Técnicos, caso queiram, 

no prazo legal. Proceda-se as intimações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21.08.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013055-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIRES DA CONCEICAO BRITO (RÉU)

 

Vistos, etc.Em face da devolução de citação por carta, cite-se por 

mandado.Cumpra-se. Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003551-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELA FERREIRA FREIRE (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034134-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MONDELLI (ADVOGADO(A))

POSTO 3 VIAS LTDA (AUTOR(A))

ADEMIR JOEL CARDOSO (ADVOGADO(A))

BIANCA BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A (AGENCIA 1517-2) (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido no prazo legal, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.08.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027376-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA FUJIMURA VIEGAS (EXECUTADO)

VIEGAS E VIEGAS TREVISAN LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021873-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH REGINA DA SILVA 44166923153 (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022126-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER (EXECUTADO)

MARLENE MAEHLER (EXECUTADO)

ERMINDO MAEHLER (EXECUTADO)

AGROPORTO MINERACAO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - ME 

(EXECUTADO)

SILVERIO MAEHLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O valor a ser levantado é em nome do credor, não podendo 

prevalecer a conta indicada que é do executado, sob qualquer argumento. 

Assim, deverá no prazo legal indicar conta do credor e após, cumpra-se 

no prazo legal determinação dos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 21.08.18

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1027539-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S.T.L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Apense-se o presente ao feito noticiado na inicial, 

certificando-se. Proceda-se a inclusão do nome do advogado da parte 

requerida na autuação e etiqueta do processo, conforme feito principal. 

Após, cumpra-se determinação abaixo: Recebo os embargos à Execução, 

sem efeito suspensivo por inexistir razão plausível para tal benefício, se 

no prazo, certifique-se. Intime-se o Embargado para responder no prazo 

de Lei. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025187-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLEN SPAGNOL (EXECUTADO)

JAIR SPAGNOL (EXECUTADO)

ADAIR SPAGNOL (EXECUTADO)

TEREZINHA TOSCAN SPANHOL (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora retirar a Certidão expedida na Secretaria da Vara, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021929-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SOARES CAMPOS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora retirar a Certidão expedida na Secretaria da Vara, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021245-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 955853 Nr: 2955-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABRINE APARECIDA OLIVEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDIF DO BRASIL SEGUROS DE 

PREVIDÊNCIA S. A, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCEIRA E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO S. LIBERATO 

- OAB:OAB/MT 15.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:123514, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 450369 Nr: 22960-92.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA EPP, 

GISELLE FERNANDES DA SILVA, ESPÓLIO DE NIVALDO ROBERTO DA 

SILVA, NISDARLY FABIANA DA SILVA MENDES, CUSTÓDIA ROBERTO 

DA SILVA, DOLANNES HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMIR BARSALINI - 

OAB:20.591-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte exequente intimada para 

providenciar a intimação de CUSTÓDIA ROBERTO DA SILVA e DOLANNES 

HENRIQUE DA SILVA acerca da inclusão como representantes do 

executado ESPÓLIO DE NIVALDO ROBERTO DA SILVA nos presentes 

autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 124649 Nr: 12478-32.2003.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO ONOFRE CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - CUIABA 

- OAB:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Elpidio Onofre Claro, Cpf: 40208257853, Rg: 

3347 SSP SP

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 124649 Nr: 12478-32.2003.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO ONOFRE CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - CUIABA 
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- OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1118683 Nr: 18184-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A, 

JOAQUIM AUGUSTO CURVO, FLÁVIA GORI CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Ficam as partes executadas JOAQUIM AUGUSTO CURVO e FLÁVIA GORI 

CURVO devidamente intimadas, na pessoa de seu advogado Dr. William 

Khalil, OAB/MT n° 6.487, para se manifestarem, no prazo de Lei, sobre a 

penhora e avaliação dos seguintes bens imóveis, todos de propriedade do 

executado JOAQUIM AUGUSTO CURVO, conforme fls. 127/128, 189/190, 

153 e 202 dos presentes autos:

- MATRICULA 79.786, DO RGI DO 5º OFÍCIO DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT, SENDO UMA ÁREA DE TERRA PRECISAMENTE OS LOTES N° 

21 A 30, CONSTANTES DA RUA L, QUADRA IND 12 DO DISTRITO 

INTEGRADO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CUIABÁ/MT, COM ÁREA DE 

18.000M2 E COM BENFEITORIAS, AVALIADA EM R$ 11.000.000,00 (ONZE 

MILHÕES DE REAIS);

- MATRICULA Nº 61.011, SENDO UM LOTE DE TERRAS COM ÁREA DE 

9.992 HÁ, DENOMINADO GLEBA J.K., SITUADO NO MUNICÍPIO DE 

ARIPUANÃ/MT, AVALIADO EM R$ 8.703.032,00 (OITO MILHÕES, 

SETECENTOS E TRÊS MIL, TRINTA E DOIS REAIS);

- MATRICULA Nº 4.728, DO RGI DO 7º OFÍCIO DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT, SENDO UMA VAGA DE GARAGEM INDETERMINADA, ÁREA 

DE 11,50M2, PERTENCENTE AO EDIFÍCIO CASTELLAMARE, SITO À RUA 

ARNALDO DE MATOS, EM CUIBÁ/MT, AVALIADA EM R$ 50.000,00 

(CINQUENTA MIL REAIS);

- MATRICULA Nº 4.729, DO RGI DO 7º OFÍCIO DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT, SENDO UMA VAGA DE GARAGEM INDETERMINADA, ÁREA 

DE 11,50M2, PERTENCENTE AO EDIFÍCIO CASTELLAMARE, SITO À RUA 

ARNALDO DE MATOS, EM CUIBÁ/MT, AVALIADA EM R$ 50.000,00 

(CINQUENTA MIL REAIS).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1309068 Nr: 10655-95.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. COSTA TOKASHIKI E CIA LTDA - ME, TANEA COSTA 

TOKASHIKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:OAB/MT 16.437

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos do Devedor e Não 

ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c. artigo 

920, II, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil, permanece o 

contrato como pactuado entre as partes, por inexistir vícios a nulificar a 

Execução, possuindo o título executado, certeza, liquidez e exigibilidade, 

capaz de aparelhar a respectiva ação. Condeno os embargantes nas 

custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios 

que fixo em dez por cento do valor da causa, atualizados a partir do 

ajuizamento da ação.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo. Após, extraia-se cópia da presente ação, 

juntando-a na Ação de Execução nº 34727-47.2015, Código 1025835. 

Após, arquive-se.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1309067 Nr: 10654-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIGOR REIJI TOMIYOSHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos à Execução 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 a capitalização 

mensal dos juros pactuados em substituição a capitalização diária. No 

mais, permanece o contrato como pactuado entre as partes, por inexistir 

vícios a nulificar a Execução, possuindo o título executado, certeza, 

liquidez e exigibilidade, capaz de aparelhar a respectiva ação.Custas e 

despesas processuais “ pro-rata” e cada parte arcará com os honorários 

de seu advogado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, extraindo-se cópia dos julgados e do trânsito em 

julgado, juntando-as na Ação de Execução 55520-48.2014.811.0041 – 

Código: 941599, em apenso e arquive-se. P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1024946 Nr: 34283-21.2015.811.0041

 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: JOSE SALVIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais c/c 

Antecipação de Tutela e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que 

dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil. Revogo a liminar 

concedida às fls.31/34. Anote-se.Deixo de condenar a parte requerente 

nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários 

advocatícios por ser beneficiário da justiça gratuita. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 27979 Nr: 1257-04.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO RIBEIRO FILHO, GENY DE FÁTIMA 

MODESTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA. - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON RIBEIRO - 

OAB:48562/SP

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1115671 Nr: 16894-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS, 

ALTAIR BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT
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 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 968152 Nr: 8333-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ARANTES FERREIRA, ELEONOR 

BASSITT FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO FERREIRA NETO - 

OAB:8153 MT, FABIANA DOS SANTOS ALVARES FERREIRA - 

OAB:5260

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre pedido de fls.200/202 e após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1031295 Nr: 37385-51.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMSES VICTOR CASTOLDI, RENAN 

CASTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2693-B

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora se manifestar sobre 

certidão de fl.497, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 828804 Nr: 34652-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. F. M. FILHO, HERMES FERREIRA DE 

MORAES FILHO, CLAUDINO ALEIXO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos, etc.

Em face a ausência de pagamento espontâneo passa vigorar as verbas 

fixadas de fl.165, cumpra-se como ali consignado.

Intime-se o autor para apresentar demonstrativo de débito atualizado com 

as verbas acima e indicar bens passíveis de penhora no prazo legal. 

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 78162 Nr: 319-04.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRETO TRANSPORTES LTDA, EDSON 

FERNANDO SCHONS, CARLOS EDUARDO MOREIRA GARCEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6.647-B/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1108025 Nr: 13877-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se penhora do bem indicado à fl.455.

Efetivada a penhora, em face da informação de fl.154, nomeio como perito 

o Sr. Luiz Gustavo Figueiredo - (65)99972-6854/ 3623-2556, para elaborar 

o Laudo de Avaliação, fixando o valor dos honorários periciais em R$ 

2.500,00(dois mil e quinhentos reais) a ser depositado pelo autor, no prazo 

legal.

Deverá o autor apresentar certidão de débito de imposto ou negativa e 

depositar os honorários no prazo legal. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1134883 Nr: 25025-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FELIPE RIZZI

 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:

 Vistos, etc.

Faculto ao credor o levantamento do valor penhorado. Expeça-se alvará.

Após, deverá o autor indicar bens à penhora no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1271979 Nr: 28313-69.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA FIGUEIREDO ARAUJO, RITA DE 

CASSIA FIGUEIREDO ARAUJO

 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: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 NOTA AO EMBARGADO/APELADO: Deverá o apelado responder o 

recurso de apelação de fls. 62/68 acostado aos autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 185233 Nr: 33433-50.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON LUIZ BEZERRA ITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWKI - 

OAB:25.276/PR, Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - OAB:53612 

OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A execução está garantida pela penhora. Assim, intime-se o credor para 

esclarecer pedido de fl.426 e se trata de desistência da penhora em face 

da informação de fl.421.
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Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 80691 Nr: 785-37.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA AGROPECUÁRIA RIBEIRO LTDA, 

MARCIANO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para 

devolver a carta precatória desentranhada das fls. 461/476 dos autos e 

retirada em 06/08/2018, para remessa eletrônica, ou comprovar sua 

distribuição na Comarca de São José do Rio Claro - MT, no prazo legal.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 785700 Nr: 39569-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTURA AGROPECUARIA MACHADINHO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT, PEDRO RONNY ARGERIN - OAB:4883/MS, 

RICARDO A. DE SOUZA JESUS - OAB:10071

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte exequente intimada para 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.: 1082164 Nr: 2602-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO VENANCIO DA SILVA ME, 

EVERALDO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Até o momento sequer houve tentativa de cumprir o mandado inciial.

Intime-se o autor para proceder a citação da parte executada, no prazo 

legal e após, analisarei pedido de bloqueio de valores.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 939697 Nr: 54460-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANKLIN DIAS MARCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria publica - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para apresentar demonstrativo de débito atualizado para 

efetivar penhora on line. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 446552 Nr: 20836-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

LOJISTAS DOS VESTUARIO E CONFECÇOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. DA COSTA INSTALAÇÕES, MAICON 

MORAES DA COSTA, WILKER MORAES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Vistos, etc.

Este Juízo não está ainda hablitado nos órgãos postulados. Assim, 

intime-s eo autor para indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1068911 Nr: 54942-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA CLARA 

LTDA, PASCHOAL IRIA NOGUEIRA, CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Este Juízo não está ainda hablitado nos órgãos postulados. Assim, 

intime-s eo autor para indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1001649 Nr: 24110-35.2015.811.0041

 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): RENATO LUAN ALMEIDA SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Proceda-se abertura de novo volume.

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1251847 Nr: 21734-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XAVIER LEÔNIDAS DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, EDMILSON EID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORSATO BRAZ - 

OAB:OAB/PR 68.303, JUCINEI DA SILVA NUNES - OAB:11.799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FERREIRA 

TIBURTINO - OAB:23683/A

 Vistos, etc.

 INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1167913 Nr: 39229-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LIDIO ALVE DOS 

SANTOS - OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação de fls. 218/223 acostado aos autos, no prazo de Lei.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035818-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo (ADVOGADO(A))

NANCY GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

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, 21.08.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009637-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

CATIANE LAURA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

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, 21.08.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021436-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUNIOR SANTOS SILVA (AUTOR(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face dos documentos acostados, defiro Justiça Gratuita. 

Anote-se. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de 

conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do 

direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo 

restou evidenciado. No caso necessário se faz a resposta do requerido 

para verificar a se cabe antecipar o mérito da causa. De plano não há 

como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas 

para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que 

quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não 

há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. Por outro lado, a inversão do ônus da 

prova será analisada em ocasião oportuna. Denota-se que a questão 

posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara 

Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui 

foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência de mediação. 

Assim, cite-se para responder, constando às advertências legais. no 

mesmo prazo, deverá . Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024758-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUILTON SANTANA DA PENHA (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, 21.08.18

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1026800-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING S.A. (AUTOR(A))

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIANE ALVES MARANHAO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos, verifica-se a presença dos requisitos 

legais, para concessão da medida liminar, em especial, o "Fumus boni 

juris", diante do contrato firmado entre as partes e restar evidente a 

inadimplência do Requerido. Neste caso, há direito instantâneo a ser 

garantido, como situação emergencial a garantir o direito de acolher a 

liminar. Sem falar no "periculun in mora", pois como se trata de bem 

perecível, necessita seu retorno ao credor, diante a comprovação de que 

o Requerido não quer satisfazer a dívida contraída. Assim, defiro a liminar, 

determinanda a Reintegração de Posse do veículo noticiado na inicial, ao 

autor. Expeça-se o necessário. Faculto ao meirinho o arrombamento e 

reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus 

parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO REINTEGRAÇÃO, 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, aplicando por analogia o Decreto Lei n. 

911/69, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º 
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§ 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. Efetivada a medida, cite-se e intime-se para 

responder constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21.08.18

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027467-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISY NOENIR GONCALVES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

LEANDRO GOMES MORAES (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21.08.18

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027469-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISY NOENIR GONCALVES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

LEANDRO GOMES MORAES (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21.08.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002312-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO RONALDO DE LARA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente demanda, não manifestando no feito, apesar de seu 

advogado regularmente intimado constando as advertências legais, o que 

resultou a intimação pessoal para dar prosseguimento, sob pena de 

extinção. Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar 

impulso processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi 

intimada pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas 

intimações constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco 

dias resultaria na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou 

seu advogado, deixando transcorrer o prazo assinalado sem nada 

manifestar, conforme já certificado. Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. O presente feito encontra-se 

paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado 

qualquer impulso processual. Não há como o requerido manifestar nos 

autos, pois ainda não faz parte da relação processual. Vejam que 

Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar impulso 

processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi intimada 

pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas intimações 

constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco dias resultaria 

na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou seu advogado. 

Mais uma vez não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, 

mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado 

não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na 

exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da 

Lei. O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências 

das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para 

prosseguir com o feito, sob pena de extinção. Mesmo com as 

advertências legais, a parte requerente e seu advogado continuaram 

ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua 

falta de interesse na demanda. Diante do exposto e considerando o que 

mais dos autos consta Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no 

que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas 

e despesas processuais, pelo requerente. Revogo a liminar concedida nos 

autos. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 21.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033580-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VENINA RODRIGUES DE SOUZA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente demanda, não manifestando no feito, apesar de seu 

advogado regularmente intimado constando as advertências legais, o que 

resultou a intimação pessoal para dar prosseguimento, sob pena de 

extinção. Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar 

impulso processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi 

intimada pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas 

intimações constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco 

dias resultaria na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou 

seu advogado, deixando transcorrer o prazo assinalado sem nada 

manifestar, conforme já certificado. Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. O presente feito encontra-se 

paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado 

qualquer impulso processual. Não há como o requerido manifestar nos 

autos, pois ainda não faz parte da relação processual. Vejam que 

Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar impulso 

processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi intimada 

pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas intimações 

constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco dias resultaria 

na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou seu advogado. 

Mais uma vez não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, 

mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado 

não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na 

exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da 

Lei. O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências 

das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para 

prosseguir com o feito, sob pena de extinção. Mesmo com as 

advertências legais, a parte requerente e seu advogado continuaram 

ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua 

falta de interesse na demanda. Diante do exposto e considerando o que 

mais dos autos consta Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no 

que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas 
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e despesas processuais, pelo requerente. Revogo a liminar concedida nos 

autos. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 21.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022666-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA (ADVOGADO(A))

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLENIO CESAR MIRANDA TAQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 21.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025466-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar se concedida nos autos. Custas pelo 

desistente. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

21.08.18

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015335-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DE ARRUDA PINTO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

conforme anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no 

que determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de 

penhora, se existente. Custas pelo executado. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 21.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035942-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

WELINTO RONDON GUIMARAES - ME (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. Proceda-se a restituição à parte requerida 

dos objetos pessoais listados no auto de apreensão, com comprovação 

nos autos. 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, 21.08.18

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027448-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS (REQUERENTE)

KEIT DIOGO GOMES (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Espólio de Enio José Arruda Martins representeado por sua 

inventariante Tania Fátima Amiden Martins, devidamente qualificados nos 

autos ingressou com a presente Ação de Indenização Securitária c/c 

Tutela de Urgência c/c Indenizatória de Danos Morais contra Companhia de 

Seguros Aliança do Brasil – Banco do Brasil Seguros e Banco do Brasil 

S/A, alegou que após o falecimento do correntista foi notificado as 

requerida para conhecimento do sinistro e pleitear a quitação dos 

contratos em andamento através dos seguros contratados. Afirmou que a 

primeira requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil – Banco do 

Brasil Seguros quitou 3 (três) contratos em vigência e indeferiu a quitação 

de 2 (dois) negócios jurídicos, qual sejam, contrato de custeio no valor de 

R$ 48.409,55 (quarenta e oito mil quatrocentos e nove reais e cinquenta e 

cinco centavos) e um contrato de CDC (crédito direto ao consumidor) no 

montante de R$ 84.348.80 (oitenta e quatro mil trezentos e quarenta e oito 

reais e oitenta centavos), com o motivo de que a época da contratação do 

seguro o contratante deixou de declarar ser portador de doença 

relacionada ao óbito, influenciando na aceitação do risco. Informou que a 
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segunda ré Banco do Brasil S/A apropriou-se indevidamente de quantia 

depositada na conta corrente do segurado para quitação forçada de 

parcela dos contatos em aberto. Isso porque no dia 22/03/2017, foi 

depositado na conta corrente do “de cujus” o valor de R$ 35.249,59 (trinta 

e cinco mil e duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove 

centavos), referente a carta de crédito do Consórcio da BB 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. e no mesmo dia foi feito o 

desconto automático de R$ 32.831,71 (trinta e dois mil oitocentos e trinta e 

um reais e setenta e um centavos), referente ao pagamento de CDC 

Renovação, sem qualquer autorização judicial ou dos herdeiros. No mérito, 

aduziu sobre o litisconsórcio entre as requeridas e que Banco do Brasil 

S/A é o detentor do contrato principal de custeio e CDC e a requerida 

Companhia de Seguros Aliança do Brasil – Banco do Brasil Seguros foi 

quem denegou a indenização securitária. Postulou a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a prioridade de 

tramitação processual pelo Estatuto do Idoso. Asseverou sobre o dever 

de pagar a indenização securitária em vista da negativa pela sobre a 

doença preexistente que influenciaria na aceitação pela seguradora e que 

a causa direta da morte não está relacionada com a doença preexistente 

(câncer). Discorreu sobre a boa-fé contratual e a assunção dos riscos 

pela seguradora. Elucidou sobre a apropriação indevida de saldo devedor 

pelo Banco do Brasil S/A e habilitação como credor na Ação de Inventário. 

Requereu a concessão de tutela de urgência pedido liminar “inaudita altera 

pars” para a integralização do montante de R$ 35.249,59 (trinta e cinco mil 

duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) mediante 

depósito judicial na Ação de Inventário e para que justifique a apropriação 

do saldo bancário para fins de quitação da dívida, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Pleiteou a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Rogou pela procedência da ação. Juntou 

documentos de id. 9695337/9695509. A justiça gratuita foi deferida no id. 

9695786 e a liminar indeferida no id. 9837618. A primeira requerida 

Companhia de Seguros Aliança do Brasil arguiu em sede de preliminar a 

ilegitimidade Ativa “ad causam” do espólio em face da proposta nº 

233482927 (sinistro 77201618712) já que o espólio não é o legitimado para 

demandar, apenas os beneficiários indicados na proposta e na falta deles 

os herdeiros legais. Fez um breve histórico. No mérito, discorreu sobre o 

contrato de seguro e o limite máximo indenizável por beneficiário, afirmou 

que a proposta nº 233482927 (sinistro 77201618712) se trata de seguro 

prestamista e objetiva o pagamento das prestações ou quitação do saldo 

devedor de bens ou planos de financiamentos adquiridos pelo segurado 

no limite máximo da cobertura reclamada de R$ 70.678,67 (setenta mil 

seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos). Afirmou 

que a proposta nº 233929981 (sinistro 98201601067) seguro de vida em 

grupo está adstrita ao pactuado qual seja R$ 56.761,71 (cinquenta e seis 

mil setecentos e sessenta um reais e setenta e um centavos). Aduziu 

sobre a exclusão contratual por doença preexistente. Sustentou sobre o 

exame médico prévio. Elucidou sobre a boa-fé no contrato de seguro. 

Impugnou o pedido de multa diária. Discorreu sobre a inexistência de 

ofensa ao Código de Defesa do Consumidor e sobre a validade da 

cláusula que prevê a limitação e/ou exclusão do risco. Impugnou o pedido 

de inversão do ônus da prova. Postulou pela limitação da condenação da 

sucumbência. Rogou pela improcedência da ação. Juntou documentos de 

id. 10533082/10533134. A segunda requerida Banco do Brasil S/A 

acostou documentos no id. 13586304/13693990 e contestação de id. 

13693994, fez uma síntese dos fatos. Arguiu em sede de preliminar sua 

ilegitimidade passiva por ser mero intermediário entre o autor e a 

seguradora. No mérito, sustentou sobre a impossibilidade de contestar 

alegações que não competem ao réu já que apenas intermediou o negócio 

entre as partes. Asseverou sobrea legalidade dos procedimentos 

adotados pelo Banco réu. Impugnou o pedido de inversão do ônus da 

prova. Rogou pela improcedência da ação. Juntou documentos de id. 

13693995/13694009. A parte autora apresentou réplica as contestações 

apresentadas (id. 14120116 e id. 14120815), ratificando os termos da 

inicial. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se Ação de Indenização Securitária c/c Tutela 

de Urgência c/c Indenizatória de Danos Morais contra Companhia de 

Seguros Aliança do Brasil – Banco do Brasil Seguros e Banco do Brasil 

S/A com a pretensão de concessão de liminar para integralização do 

montante de R$ 35.249,59 (trinta e cinco mil duzentos e quarenta e nove 

reais e cinquenta e nove centavos) mediante depósito judicial para a 1ª 

Vara de Família de Cuiabá e justificação da apropriação do saldo bancário 

para quitação da dívida, sob pena de multa diária; recebimento de 

indenização securitária para quitação dos sinistros AB nº 772016118712 

e 98201601067; concessão dos benefícios da justiça gratuita; inversão do 

ônus da prova. Por sua vez, o requerido Companhia de Seguros Aliança 

do Brasil arguiu ilegitimidade ativa do espólio; que os seguros estão 

adstrito ao limite máximo indenizável; exclusão contratual por doença 

preexistente; necessidade de exame médico prévio; boa-fé contratual; 

impugnou a tutela requerida bem como a multa diária pleiteada; e 

afastamento de aplicação do CDC. O requerido Banco do Brasil S/A arguiu 

sua ilegitimidade passiva; impossibilidade de contestação as alegações; 

legalidade dos procedimentos adotados e impugnou a inversão do ônus da 

prova. Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes 

denotam que o feito independe de produção de provas em audiência ou 

pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes 

já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber 

decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o 

artigo 355-I do Código de Processo Civil. De início, cumpre enfatizar ser 

dispensável a inversão do ônus da prova, vez que a parte autora acostou 

os todos os documentos referentes ao seguros estão nos autos, estes 

suficientes para o julgamento do feito. Até porque, a matéria é de direito, 

não necessitando proceder a dilação probatória, como acima enfatizado e 

também, todos os documentos necessários para julgamento desta ação, 

estão acostados nos autos. Sobre a arguição de ilegitimidade ativa “ad 

causam” do espólio, não deve prosperar considerando que a parte autora 

trouxe aos autos sua condição de inventariante – ID n. 9695375, devendo 

representar o espólio ativa e passivamente. Ademais, no caso do seguro 

em tela, inexiste na apólice qualquer indicação quanto ao beneficiário 

conforme faz prova os contratos acostados aos autos no id. 13793967. 

Dentro disso, não se tem dúvida quanto a legitimidade ativa do Espólio 

representado pelo inventariante para estar atuando na busca dos direitos 

do de cujus. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO PRELIMINAR – LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO – REJEITADA - 

MÉRITO - AUSÊNCIA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O 

PAGAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. O espólio é parte legítima para pleitear a indenização 

securitária. Nos termos do art. 333, inciso II, do CPC, incumbe ao réu, 

quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autos. (AgR 35990/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016) Entendo que o espólio é parte 

legítima para pleitear a indenização securitária. Rejeito. No que tange a 

preliminar suscitada de ilegitimidade passiva do requerido Banco do Brasil 

S/A, estipulante, em favor da qual foi contratado o seguro prestamista, 

deve integrar o polo passivo da demanda em busca receber a respectiva 

indenização, por se tratar de evidente hipótese de litisconsórcio 

necessário. Portanto, ambos possuem responsabilidade em relação ao 

seguro realizado entre as partes. Até porque, o referido que efetivou a 

retirada do valor da conta anunciada na inicial para pagamento de 

empréstimos. Desta forma, entendo que os requeridos são partes legítimas 

a figurarem no polo passivo desta ação. Analisando os contratos objeto 

da ação verifica-se que parte autora afirmou que a seguradora recusou a 

fazer a quitação de 2 (dois)contratos firmados pelo “de cujus”, quais 

sejam a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/2209 e CDC nº 29741095 

especificados na réplica da autora. Primeiramente, Cédula Rural 

Pignoratícia nº 40/2209 (id. 9695460) e Certifica do Seguro nº 

001111262-X de id. 13793967 ficou estipulado que em caso de morte 

natural o acidental o capital segurado seria de R$ 56.761,71 (cinquenta e 

seis mil setecentos e um reais e setenta e um centavos). Sendo que a 

recusa da seguradora se deu pelo segurado deixar de declarar ser 

portador de doença relacionada ao óbito – id. 9695470. No mesmo sentido, 

conforme o Seguro de Apólice 179 referente ao contrato CDC nº 

29741095 (id. 13793967) ficou estipulado que em caso de morte natural o 

acidental o capital segurado seria de R$ 70.678,67 (setenta mil seiscentos 

e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos) – id. 13793967 – pág. 

1. Resta comprovada a contratação dos seguros. E ainda, a própria autora 

confessa em sua exordial que o “de cujus” sofria de doença preexistente 

(câncer) e tinha conhecimento do seus estado clínico quando da 

contratação dos seguros. Quando da efetivação do referido contratos, foi 

declarado pelo “de cujus” que estava em perfeitas condições de saúde – 

ID n. 13793967. Ademais qualquer seguro quando da contratação 

exige-se a declaração de inexistência de doença pré-existente. O fato do 

“de cujus” não informar tal fato, não há como ser indenizado por morte 
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natural. Podemos concluir que o segurado tinha doença preexistente e 

tinha conhecimento de sua e sua morte ocorreu em razão do mal que o 

afligia conforme constatado na “causa mortis” da certidão de óbito de id. 

9695417. No entanto, quando do preenchimento da declaração de saúde o 

segurador omitiu essa informação e não agiu com estrita boa-fé na 

contratação do seguro prestamista e seguro de vida o que vai de encontro 

com o art. 766 do CC. O segurado tinha plena ciência do seu real estado 

de saúde de acordo com a afirmação da inicial. Informações foram 

prestadas com má-fé devidamente comprovada. Conforme entendimento 

majoritário do STJ para se negar o direito ao capital segurado, basta que 

se demonstre a violação do princípio da boa-fé, tenha ou não o segurador 

exigido exame médico prévio. Não obstante, conforme relatório médico, foi 

devidamente comprovado conhecimento do “de cujus” de sua doença, 

anteriormente ao contrato, situação pelo qual excluído da indenização. Por 

essa razão, há falar de dar quitação aos contratos firmados, com 

pagamento do seguro prestamista e a indenização por seguro de vida. 

Não há que falar sobre a apropriação irregular de saldo pecuniário da 

conta do “de cujus”, visto que uma vez que não houve a quitação dos 

contratos e um vez que houve autorização do próprio falecido quando da 

contratação dos empréstimos para o desconto diretamente de sua conta, 

plenamente cabível o pagamento. Sabemos que o princípio da reparação 

civil é quando existe violação da honra e imagem da pessoa esta 

amparada pela Lei Civil Brasileira. Entretanto, nenhum dos pressupostos 

legais, foi comprovado nos autos, para justificar a reparação civil. 

Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, 

nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil. Ora, 

pelas razões e provas trazidas na inicial, o requerido não praticou um ato 

ilícito capaz de gerar responsabilidade civil. Diante do exposto e 

considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito 

a presente Ação de Indenização Securitária c/c Tutela de Urgência c/c 

Indenizatória de Danos Morais e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de Processo Civil. 

Considerando que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, 

isento-a do pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Com o trânsito em julgado, procedendo às anotações de 

estilo. Após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 21.08.18

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1011342-89.2017.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO

EXECUTADO: NILMARA CORREA LIMA DE ANDRADE

CITANDO: NILMARA CORREA LIMA DE ANDRADE CPF 655.692.961-15

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/04/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 13.954,44

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. Eu, , digitei 

Cuiabá - MT, 20 de agosto de 2018.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017639-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias comprovar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015883-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINY BARBOSA MAIA - ME (EXECUTADO)

LAURINY BARBOSA MAIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1015883-68.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO SA EXECUTADO: LAURINY BARBOSA MAIA - ME, LAURINY 

BARBOSA MAIA Vistos. Processo pendente de vinculação das custas e 

taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do 

NCPC) realize o Exequente a devida regularização/recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, 

certifique-se e EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 22 de maio de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004054-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BALTASAR LOPES FERREIRA (AUTOR(A))

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR (ADVOGADO(A))

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para impugnar à contestação no prazo de 15 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020377-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCE MARIA CAMARGO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71396 Nr: 1513-59.1984.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELVÉCIO EZEQUIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRI - 

OAB:14465-B/MT, LUDMILA RODRIGUES - OAB:12503/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUDMILA 

RODRIGUES, para devolução dos autos nº 1513-59.1984.811.0041, 

Protocolo 71396, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 797152 Nr: 3521-90.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMERCI AFONSO VIEIRA, DIMERCI AFONSO 

VIEIRA, OLICIO XAVIER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo à intimação da parte autora, para que 

no prazo de 10 (dez) dias apresentar resumo da petição inicial em pen 

drive para expedição de edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 765278 Nr: 17973-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO ALVES RIBEIRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta procedo a intimação da parte autora/credora, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial 

de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 364711 Nr: 2946-24.2009.811.0041

 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: APARECIDA ROSA DE ARAUJO RUBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANDEIRANTES S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563/MT, JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964, RAFAELA 

ZANELLA MORAES - OAB:22076/MT-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Para o credor em cinco dias manifestar requerendo oque entender de 

direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 942172 Nr: 55862-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUISO JOSE ALVES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 812482 Nr: 18974-28.2013.811.0041

 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: B.V. FINANCEIRA S/A C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA DE CAMPOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:OAB/MT 13.578-A, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS 

- OAB:15020-B/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO D A PARTE 

AUTORA PARA, EM 05 (CINCO), DIAS RETIRAR EDITAL DE CITAÇÃO E EM 

10 DIAS COMPROVAR SUA PUBLICAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 462915 Nr: 31373-94.2010.811.0041

 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): DANILO POMPEU FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248.505, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO D A PARTE 

AUTORA PARA, EM 05 (CINCO), DIAS RETIRAR EDITAL DE CITAÇÃO E EM 

10 DIAS COMPROVAR SUA PUBLICAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 285508 Nr: 7884-33.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMILSON BARBOZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS AMÉRICA MULTICART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO ALVES - OAB:292184

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 7884-33.2007.811.0041

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JAMILSON BARBOZA DOS SANTOS

PARTE REQUERIDA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS AMÉRICA MULTICART

INTIMANDO(A, S): Exequente: Jamilson Barboza dos Santos, Cpf: 

39258602404, Rg: 574.432 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Piauí, 

Nº 123, Bairro: Jardim Paulista, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 05 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 485 DO 

NCPC, pois este encontra-se paralisado a mais de 01 mês, devendo para 
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tanto manifestar nos autos requerendo o que de direito.

Cuiabá - MT, 20 de agosto de 2018.

Darlene Miranda

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 219446 Nr: 27951-87.2005.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS GUY RODRIGUES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos, certidão fl.88. Promovida sua intimação 

por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 91, para que promovesse o 

andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte, fl. 92.

É um sucinto relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.

Havendo custas e despesas processuais, pela autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 30 de Julho de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 886715 Nr: 21063-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KERLEY FERNANDES SILVA, ERLEI 

APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 737711 Nr: 34228-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDOIR DE CAMPOS, VILMA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 138450 Nr: 22957-84.2003.811.0041

 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): HELEN MÁRCIA DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 760568 Nr: 12942-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RIVELINO ASSUNÇÃO 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora/credora, 

para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 38581 Nr: 8749-66.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - BANSICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC GONTIJO M.E, ROGERIO CHESMAM 

GONTIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, FREDERICO AZEVEDO E SILVA - 

OAB:6.879/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONE G. GONTIJO BORGES - 

OAB:10.346-MT

 Certifico que, nesta procedo a intimação da parte autora/credora, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial 

de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 67004 Nr: 4509-97.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO KLEBER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A/MT, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSÉ HENRIQUE S VIGO - OAB:11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: lisiane valéria linhares - 

OAB:4.550

 Certifico que, nesta procedo a intimação da parte autora/credora, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial 

de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 117745 Nr: 6648-85.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): W B COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME, 

ELIZABETH PEREIRA DOS SANTOS, WANDERLEY CARVALHO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA MARANHA CUPINI 

ASSUMPÇAO - OAB:9080

 manifeste a parte credora em cinco dias, acerca da certidão de fls. 331

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 367051 Nr: 5577-38.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIL SANTOS CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl.142). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 143/145, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 146).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

 Dê-se baixa na restrição de fl.44.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cuiabá/MT, 30 de Julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1057618 Nr: 49830-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DE SÁ RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl.55). Promovida sua intimação 

por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 56/58, para que promovesse o 

andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 59).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cuiabá/MT, 30 de Julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1070398 Nr: 55579-02.2015.811.0041

 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 SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS – TERRAPLANAGEM E 

TRANSPORTADORA LTDA. - EEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta procedo a intimação da parte autora/credora, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial 

de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1083999 Nr: 3447-31.2016.811.0041

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE NICOLAS SOARES DAVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl.45). Promovida sua intimação 

por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 46/48, para que promovesse o 

andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 49).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 31 de Julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 861000 Nr: 2508-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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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): LEIDINIL DA ROSA LINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl.71). Promovida sua intimação 

por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 72/74, para que promovesse o 

andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 49).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 31 de Julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1109262 Nr: 14376-26.2016.811.0041

 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): CREUZA MARIA MEDEIROS – ME , CREUZA 

MARIA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/PA 20.599-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MENDES MULLER AFFI 

- OAB:9022/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE 

MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de CREUZA MARIA 

MEDEIROS ME E CREUZA MARIA MEDEIROS, 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.144/148) 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.

Expeça-se alvará conforme termo de acordo.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de Julho de 2018.

Jose Arimatea Neves Costa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 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: ALENCAR FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 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 da Exequente 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$ 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 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 cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, e, cinco (5) dias, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2018.

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 780725 Nr: 34291-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495/MT

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de JURANDIR 

RODRIGUES DA SILVA, em que as partes informam composição amigável 

consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (Fls. 75/76) através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo feito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”e 928, 

ambos do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Ressalta-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.

Intime-se.Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 2 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.: 112923 Nr: 717-19.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - MASSA FALIDA, EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA, Sheila 

Maria de Oliveira Pratt Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270/MT, LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4474/MT, SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 Para o credor manifestar sobre a petição do perito dentro do prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 387186 Nr: 23004-48.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN PAULO ORMOND SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 Certifico que, nesta procedo a intimação da parte autora/credora, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial 

de Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 464694 Nr: 32533-57.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANE SINARA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO APARECIDO LEITE 

CANGUSSÚ PRATES - OAB:4.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Procedo a intimação das partes para inicio dos trabalhos periciais para 

18/09/2018 às 15:20 no balcaão desta secretaria

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 26023 Nr: 3130-63.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGARD NOGUEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD NOGUEIRA BORGES - 

OAB:0563/MT, LUIZ JAJAH NOGUEIRA - OAB:2873/MT

 Certifico para tornar sem efeito a intimação das partes para realização de 

pericia, tendo em vista ter sido feita equivocadamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 64920 Nr: 3860-35.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERAMI NEVES DE CAMPOS, MOISÉS 

CÂNDIDO DE MELO, NICÉIA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ - 

OAB:34.856-A/GO, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT

 Vistos.

Primeiramente, analisando pedido de fl. 209, o exequente regularize a 

habilitação dos herdeiros da executada Verami Neves de Campos, em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, conforme 

decisão de fl. 164, proferida há mais de 10 (dez) anos.

À Secretaria, regularize a juntada de documentos das fls. 204/207, 

descartando a contrafé, a fim de evitar a volumação excessiva dos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 829129 Nr: 34961-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CONCEIÇÃO CRUZ DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Luiz Pinheiro do 

Nascimento - OAB:8.318/MT

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas INFOJUD E RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, 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.: 829707 Nr: 35476-42.2013.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 

os Embargos Monitórios, e, por consequência, converto em título executivo 

judicial o valor do débito pleiteado de R$ 59.393,82 (cinquenta e nove mil 

trezentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos), sobre o qual 

incidirá correção monetária pelos índices do INPC, a partir da atualização 

da dívida encartada nos autos, e juros de mora de 1% ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação.CONDENO o Requerido/Embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.Prossiga-se a presente 

ação, em forma de feito executivo (§ 8º. do art. 702, do CPC).Tendo em 

vista que a sentença foi proferida de forma ilíquida, após o trânsito em 

julgado, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a 

liquidação de sentença por cálculo, apresentando planilha demonstrativa 

de seu crédito conforme disposto nesta sentença, ex vi dos arts. 523, 
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caput, e 798, I, alíneas “a” e “b”, todos do CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 894172 Nr: 26018-64.2014.811.0041

 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 SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDILEY SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonathan Washington da 

Costa Oliveira - OAB:13953/MT, MIGUEL JORGE PRADO DE 

CAMARGO LIBOS - OAB:23.174

 Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I do CPC, 

cumulada com Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do Autor o 

domínio e posse do bem móvel descrito na inicial (fls. 05/08), cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 

a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.CONDENO o 

Requerido LAUDILEY SILVA OLIVEIRA, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, este que ora arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.No mais, 

promova a baixa do gravame que recai sobre o veículo indicado na inicial, 

tornando-o livre de qualquer embaraço.No tocante ao valor do depósito 

parcial para quitação do contrato em Juízo (fls. 94/95), promova-se a 

vinculação do valor junto a Conta Única TJ/MT e expeça-se o alvará 

judicial para o levantamento do valor depositado com as devidas 

correções em favor do Requerido LAUDILEY SILVA OLIVEIRA.Preclusa a 

via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não sendo 

apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1060272 Nr: 51194-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES NASCIMENTO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SAAD - 

OAB:24956/SP, JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - OAB:234665/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Considerando o pedido retro para dilação de prazo, determino que em 

quinze (15) dias, o Exequente de prosseguimento ao feito sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1013405 Nr: 28991-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS MARCIO BASTOS OKADA

 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:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos do art. 3º, § 9º, do Dec.Lei n.º 911/69 , determino a inclusão 

da restrição total sobre o bem indicado a fl. 78 e 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 .

O Credor promova o impulso processual adequado para viabilizar a 

citação da parte Requerida em quinze (15) dias, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 339145 Nr: 9713-15.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE APARECIDO ANNUNCIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 DESPACHO

Vistos.

Intime-se o devedor a indicar bens a penhora 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 quinze (15) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 8636 Nr: 2122-17.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULLI VIAGENS E TURISMO LTDA, LUZIA 

LEONILDE LESSE ZULLI, LUZIA LEONILDE LESSE ZULLI, IZIDORO ZULLI, 

JOSEPHA COLLI ZULLI, ÊNIO ZULLI, CÉLIA REGINA ALVES ZULLI, 

RUBENS ZULLI, TEREZINHA GUILHERME ZULLI, MARIA GONCALVES 

ZULLI, NICOLA CASSANI ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4.729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A

 Certifico decorrido o prazo requerido pela parte requerente manifeste em 

05 dias requerendo o que entender direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016980-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

IVO PEREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. T. I. GRILL RESTAURANTE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 da CGJ, ante o cadastro de novos procuradores, impulsiono os 

autos para novamente intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007975-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA DE FIGUEIREDO CALEGARI (RÉU)

VILELA & CALEGARI LTDA - ME (RÉU)
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KAMILLA VILELA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para COMPLEMENTAR o 

deposito das diligências para condução do Oficial de acordo com a tabela 

de diligências contida no site do SINDOJUS, procedendo o deposito da 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com o art. 

1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser 

realizado via emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; ” _no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015398-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para COMPLEMENTAR o 

deposito das diligências para condução do Oficial de acordo com a tabela 

de diligências contida no site do SINDOJUS, procedendo o deposito da 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com o art. 

1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser 

realizado via emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; ” _no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015716-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (AUTOR(A))

EDIONE BRANDAO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026799-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO SOARES ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026799-30.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: CLAUDIO ROBERTO SOARES ARAUJO 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, 21 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: 1027375-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIA LOPES SAMPAIO (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 7 3 7 5 - 2 3 . 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: FABRICIA 

LOPES SAMPAIO 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, 21 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027198-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA DOS SANTOS MARZURKIEWICZ (RÉU)

MATHEUS MARZURKIEWICZ (RÉU)

IP EVOLUCAO SISTEMAS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027198-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: IP 

EVOLUCAO SISTEMAS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME, 

MATHEUS MARZURKIEWICZ, LUCIA DOS SANTOS MARZURKIEWICZ 

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, 21 de agosto de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 862148 Nr: 3388-14.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY CLÁUDIO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - 

OAB:10557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, foi 

protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 716742 Nr: 8248-63.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASTERPEL COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13.380, RUI BUENO FERRAZ - OAB:9.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Certifico e dou fé que a procuradora da parte autora compareceu em 

secretaria opondo sua assinatura na petição de fls 526/529, desta feita 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte requerida para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 
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quanto ao contido na referida petição, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 360762 Nr: 30644-39.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurício Aude - OAB:OAB/MT 

4667, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:1141-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16.840-A, LUIS 

CARLOS LOURENÇO - OAB:16780 OAB/BA

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto aos cálculos de fls.205/210 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 825396 Nr: 31406-79.2013.811.0041

 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): DOGILES CORRETORA SEGUROS DE VIDA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 729289 Nr: 25280-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL NERY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:, 

MARCELO MICHEL A. MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 784702 Nr: 38521-88.2012.811.0041

 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: ESPÓLIO DE BENEDITO WALTER DA SILVA, SANDRO 

SEBASTIÃO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO DE 

CAMPOS - OAB:14560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6.189/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

15 (quinze) dias quanto ao LAUDO PERICIAL encartado aos autos as fls. 

562/589 sob pena de concordância tácita

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 734190 Nr: 30470-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, ELISANGELA HASSE - OAB:OAB/MT 8689, JEANNE 

KARLA RIBEIRO - OAB:8367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

12/07/2018) requer de dilação de prazo ( 30 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 853671 Nr: 56321-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DEBACKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6618/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.: 1168892 Nr: 39643-97.2016.811.0041

 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): F. F. EZEQUIEL CASA DE CARNE, FERNANDO 

FABIANO EZEQUIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação em 

jornal local de ampla circulação. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 943985 Nr: 56879-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PACHECO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT, JUNIOR LUIS DA SILVA 

CRUZ - OAB:18.283/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUSA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT 10661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A/MT

 Vistos e etc...

01- Oficie-se a Conta de Depósitos Judiciais, para que proceda a 

vinculação da importância penhora, a estes autos.

02- Após, voltem-me conclusos para confecção do Alvará.

03- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 943985 Nr: 56879-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PACHECO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT, JUNIOR LUIS DA SILVA 

CRUZ - OAB:18.283/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUSA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT 10661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A/MT

 Vistos e etc...

01- Tendo em vista que devidamente intimado, o executado, apesar de ter 

montante em dinheiro penhorado em sua conta corrente, não se 

manifestou.

02- Assim, julgo extinto o feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

CPC.

03- Expeça-se o Alvará na forma indicada às fls. 54.

04- Após, arquive-se com as baixas necessárias.

05- PRIC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014474-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR(A))

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR(A))

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (AUTOR(A))

MEIRI NAKAZORA TAMURA (AUTOR(A))

LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ (AUTOR(A))

PAULO DURIC CALHEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014474-23.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Regularmente emendada a inicial. Na petição inicial, pretendem os 

requerentes a baixa da hipoteca que recai sobre as unidades autônomas 

alienadas à terceiros e especificadas na mesma, decorrente do contrato 

de financiamento firmado entre os requerentes e o requerido, bem assim a 

suspensão/impedimento de positivação dos autores em cadastros 

restritivos de crédito. Determinada a emenda para a comprovação das 

unidades que estariam efetivamente quitadas, os requerentes trouxeram 

aos autos os documentos ID’s 14721707 a 14831102, junto aos quais 

exibem os contratos de compra e venda de cada uma das unidades 

autônomas, com os respectivos termos de quitação e autorização de 

escritura. De todos os documentos trazidos aos autos, tenho que há 

expressa manifestação de direito de terceiros interessados, para ter seus 

respectivos imóveis livres e desembaraçados do gravame de hipoteca que 

recai sobre estes. Neste sentido a Súmula n. 308 do STJ: “A hipoteca 

firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à 

celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os 

adquirentes do imóvel”. A jurisprudência: “AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE 

HIPOTECA. GARANTIA REAL CONSTITUÍDA PELA INCORPORADORA 

FALIDA SOBRE IMÓVEL PARA, EM ADITAMENTO, RESGUARDAR 

CONTRATO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. EXECUÇÃO. IMÓVEL 

PENHORADO PARA GARANTIA DO JUÍZO. MESMO IMÓVEL OBJETO DE 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM TERCEIRO. QUITAÇÃO. BOA-FÉ. 

AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA JULGADA PROCEDENTE. 

TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 308/STJ. AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. 1. Decidida integralmente a lide posta em juízo, com 

expressa e coerente indicação dos fundamentos em que se firmou a 

formação do livre convencimento motivado, não se cogita violação do art. 

535 do CPC/73, ainda que rejeitados os embargos de declaração opostos. 

2. "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior 

ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem 

eficácia perante os adquirentes do imóvel" (Súmula 308/STJ). 3. O referido 

enunciado sumular pode ser aplicado ao agente financiador de construção 

de empreendimentos imobiliários ainda que não seja instituição financeira e 

não se trate daqueles contratos regidos pelo Sistema Financeiro da 

Habitação. 4. O terceiro que adquire o imóvel de boa-fé e cumpre o 

contrato de compra e venda, quitando o preço avençado, não pode ser 

prejudicado por outra relação jurídica estabelecida entre o financiador, 

credor hipotecário, e o construtor inadimplente. No caso, deve o 

financiador tomar todas as cautelas necessárias antes da celebração do 

contrato ou, em caso de não cumprimento da avença, buscar outros meios 

judiciais cabíveis para alcançar o adimplemento do negócio jurídico 

garantido pela hipoteca. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” 

(AgInt no REsp 1432693/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 06/10/2016) DEFIRO o 

pleito de item I, ID 13401938, pág. 34, formulado em tutela de urgência, 

para que no prazo de 30 dias o requerido promova os atos necessários à 

liberação do gravame de hipoteca, decorrente da Cédula de Crédito 

Bancário n. 300.246-0, com relação aos bens imóveis (unidades 

autônomas) transacionados com terceiros e COMPROVADAMENTE 

QUITADOS em vista dos documentos constantes de ID 14722739, com os 

respectivos Termos de Quitação e Autorização de Escritura. Indefiro o 

pleito de item II, ID 13401938, pág. 34, de abstenção/retirada das 

anotações em nome dos requerentes junto aos cadastros dos órgãos de 

inadimplentes, pois, afirmam em sua inicial que não estão inadimplentes, 

assim, não haveria motivos para a negativação. Ainda, não merece 

prosperar tal pretensão, visto que a simples propositura de ação revisional 

não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A 

simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor." 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. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 21 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027302-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA GOMES OTAVIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027302-51.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIA ROSA GOMES OTAVIO 

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 
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VOLKSWAGEN/ GOL 1.0 GIV, Ano Fabricação/Modelo 2009/2009, Chassi 

9BWAA05W49P131294, Placa NJM-4555, Cor PRATA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 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, 21 de 

agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 857725 Nr: 59954-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS 

NOVA ALIANÇA - ADNA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GOMES - OAB:PROM 

DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISÂNGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12954, GERALDO SIDNEI AFONSO - OAB:5740, 

RICARDO VIDAL - OAB:2679, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Diante do exposto, intimem-se as partes para que, no prazo de quinze 

(15) dias, apresentem os documentos mencionados no item 10, da fl. 

1.193, bem como refaçam a minuta do acordo, corrigindo as 

incongruências indicadas nesta decisão. Havendo manifestação ou 

decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.Às providências.Cuiabá/MT, 

09 de agosto de 2018.Celia Regina VidottiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 700289 Nr: 34912-68.2010.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON PEREIRA DOS SANTOS, ELISMAR 

BEZERRA DE ARRUDA, EDIVÁ PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FÚRIO - 

OAB:PROMOT.DE JUST., SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRA - 

Proc. Mun. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:6707, FLAVIO JOSE FERREIRA UNIJURIS - 

OAB:3.574/MT, JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - 

OAB:13.494/MT, JOSÉ ANTONIO ROSA - OAB:5493, JOSEMAR 

HONORIO BARRETO - OAB:8.578/MT

 Impulsiono os autos para republicação de matéria na imprensa, para 

intimação dos requeridos, para tanto transcrevo decisão do dia 

15/06/2018. "Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de 

Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face de Wilson Pereira dos Santos, Elismar Bezerra de 

Arruda e Edvá Pereira Alves objetivando a aplicação das sanções 

previstas no art. 12, inciso II, ou subsidiariamente, inciso III, da Lei n.º 

8.429/92, em razão da ausência de prévia licitação, prorrogação irregular 

dos contratos oriundos da Concorrência Pública nº 04/2002, manutenção 

de serviços com contratos vencidos referente a concessão de linhas de 

exploração do transporte municipal de passageiros desta Capital.

 A inicial foi recebida, conforme decisão proferida às fls. 1.585/1.592.

 Às fls. 1.593/1.594, o Município de Cuiabá manifestou interesse em 

integrar a lide, como litisconsorte ativo, o que foi deferido (fls. 1.601).

 Os requeridos foram citados pessoalmente (fls. 1.612; 1.693 e 1.717).

 A defesa do requerido Wilson Pereira dos Santos apresentou 

contestação às fls. 1.622/1.647 e juntou documentos às fls. 1.648/1.678.

 A contestação do requerido Edivá Pereira Alves foi juntada às fls. 

1.698/1.701.

 O requerido Elismar Bezerra de Arruda, por seu patrono, apresentou 

contestação às 1.719/1.724-vº.

 O representante do Ministério Público impugnou as contestações, 

requerendo o julgamento antecipado da lide ou o saneamento do feito (fls. 

1.728/1.734).

 É o que merece registro.

 Decido.

 Analisando as contestações apresentadas, verifico que nenhum dos 

requeridos arguiu matéria prejudicial ou preliminar. Os argumentos das 

defesas se referem à negativa quanto a prática do ato de improbidade 

administrativa e ausência de dolo, portanto, atinente ao mérito e serão 

devidamente analisados após a instrução processual.

 No caso, entendo que não é possível o julgamento do processo no estado 

em que se encontra, pois existem questões de fato que devem ser 

provadas, notadamente quanto à existência de prejuízo ao erário ou meras 

irregularidades na concessão do serviço de transporte público municipal e 

no cumprimento das clausulas do contrato firmado entre o Município de 

Cuiabá e as concessionárias, decorrentes da Concorrência Pública n.º 

04/2002; no cumprimento das condições necessárias para a prorrogação 

automática dos contratos e, ainda nas sub-rogações firmadas com as 

empresas Pantanal Transportes, Expresso NS e Viação Princesa do Sol.

 Assim, e também para que não haja futura arguição de nulidade por 

cerceamento de defesa, remeto o feito à fase instrutória.

 As partes são legítimas, estão devidamente representadas e munidas de 

interesse processual. Não há irregularidades ou nulidades a serem 

corrigidas, tampouco outras questões a serem decididas nesse momento 

processual, estando o processo saneado e em ordem.

 Como questão relevante de fato, a ser comprovada neste processo, 

tem-se a existência ou não de irregularidades e ilegalidades na 

manutenção, sub-rogação e prorrogação dos contratos de concessão de 

serviço público de transporte municipal, decorrentes da Concorrência 

Pública n.º 04/2002, de forma dolosa e a omissão dolosa dos requeridos 

em não realizar novo procedimento licitatório, descumprindo a notificação 

recomendatória expedida pelo requerente.

 Como fato relevante de direito, está a comprovação ou não se as 

condutas dos requeridos configuram ato de improbidade administrativa, na 

forma dos arts. 10 e 11, da Lei n.º 8.429/96.

 A priori, o ônus da prova é do Ministério Público quanto aos fatos 

articulados na inicial. Não foram alegados outros fatos modificativos ou 

impeditivos da pretensão ministerial deduzida na exordial.

Em relação às provas a serem produzidas, por ora, entendo necessária a 

produção de prova oral e documental, sem prejuízo de outras provas que 

vierem a ser requeridas justificadamente pelas partes.

 Abra-se vista ao representante do Ministério Público pelo prazo de dez 

(15) dias e, após, pelo mesmo prazo, intime-se o Município de Cuiabá, 

também mediante vista, para que indiquem precisamente as provas que 

pretendem produzir, justificando-as quanto à pertinência, sob pena de 

indeferimento.

Após o retorno dos autos, intimem-se os requeridos, por seus patronos, 

via DJE para que também indiquem suas provas, no mesmo prazo e 

justificando-as.

Se houver prova testemunhal a ser produzida, as partes deverão 

apresentar os respectivos róis, sob pena de preclusão.

 Com as manifestações ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se".
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 164224 Nr: 14315-88.2004.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO YUKUYOSHE SHIMADA, MARLENE 

FÁTIMA RODRIGUES, ALTAIR LIBÉRIO PINTO JÚNIOR, ABEL MARQUES DA 

SILVA, DANIEL RODRIGUES PEREIRA, MANOEL LOUREIRO NETO, DANILO 

RAPHAEL DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CÉLIO JOUBERT 

FURIO - OAB:PROM.DE JUSTIÇA, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FERNANDES - 

OAB:5.991/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, FRANCIELI BRITZIUS - OAB:19138, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JOÃO DE CAMPOS 

CORRÊA - OAB:3688-A, JOSÉ CARLOS DE MELO FILHO - OAB:6341, 

LAURO SULEK - OAB:3403/MT, MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID 

- OAB:6.078/MT, MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - OAB:19815, 

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811, PEDRO MARTINS 

VERAO - OAB:4839-A MT, ROSANGELA DA SILVA CAPELÃO - 

OAB:8.944/MT, Wellington de Almeida - OAB:OAB/ES 20.605

 Vistos etc.

Durante a fase de instrução probatória, aportou aos autos, devidamente 

cumprida, a carta precatória encaminhada à Comarca de São Félix do 

Araguaia-MT, para inquirição da testemunha Dionísio Coelho Coutinho, 

arrolada pelo autor (fls. 1393/1408).

Diante dessa juntada, foi dada vista ao Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso que, de pronto, apresentou seus memoriais finais (fls. 

1409/1419).

É o relato necessário. Decido.

A despeito do diligente Membro do Ministério Público ter apresentado 

memoriais escritos, entendo que, antes do Estado de Mato Grosso e dos 

réus apresentarem suas alegações finais, é necessário que todos sejam 

cientificados da vinda aos autos da carta precatória cumprida na Comarca 

de São Félix do Araguaia/MT (fls. 1393/1408).

Para tanto e com o fito de evitar-se inversão processual, entendo 

necessário o desentranhamento da peça firmada pelo Ministério Público de 

Mato Grosso, cujo prazo para alegações finais ser-lhe-á concedido 

oportunamente.

Ante o exposto:

a) Determino o imediato desentranhamento dos memoriais escritos de fls. 

1409/1419, que deverão ser devolvidos ao Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, mediante recibo;

b) Acerca da juntada da Carta Precatória de fls. 1393/1408, dê-se ciência 

ao Estado de Mato Grosso e, em seguida, aos réus para que, ambos, no 

prazo legal, em querendo, possam requerer o que de direito;

c) Expirado o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033737-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOICE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Lucimar Antunes de Siqueira (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1033737-75.2017.8.11.0041 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 direito , no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 21 de 

agosto de 2018 (assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1011073-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO (ADVOGADO(A))

IURI MARTINS DIANEZ (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

TERSIA MARTINS DIANEZ PINEO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1011073-16.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este 

processo para INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 

15 dias. CUIABÁ, 21 de agosto de 2018 (assinado digitalmente) Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1030988-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO (ADVOGADO(A))

ERIKA FABIANE APARECIDA LEITE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

MARILENE LEITE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

EBSON CESAR LEITE DA CONCEICAO JUNIOR (REQUERENTE)

JOICE CRISTINA LEITE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1030988-85.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da resposta do ofício remetido à 

Caixa Economica Federal, no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 21 de agosto de 

2018 (assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028908-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDILANE LOURENCO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO FERNANDES DIAS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1028908-51.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: AUTOR: EDILANE LOURENCO SILVA Parte Ré: RÉU: DIOGO 

FERNANDES DIAS Vistos etc. Certifique-se acerca da apresentação de 

defesa do demandado, visto que, fora devidamente citado/intimado no id. 

10843796. Após, intime-se a parte autora, por meio de sua culta 

advogada, para que, se manifeste, requerendo o que de direito. Com as 

providências, vista ao douto Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 02 de maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1030148-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELODIA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO JACINTHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1030148-75.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: ELODIA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA PARTE RÉ: 

OSVALDO JACINTHO DE OLIVEIRA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS 

INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/09/2017 VALOR 

DA CAUSA: 0,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS 

INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita. Sentença: "Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta 

por Elodia Maria Gonçalves de Oliveira, em face de Osvaldo Jacintho de 

Oliveira, devidamente qualificados nos autos. Esclareceu a parte autora 

que, o curatelando, de quem é esposa – id. 10074968, sofreu um Acidente 

Vascular Cerebral – CID 169-4, o que lhe deixou sequelas, tais como 

dificuldade de locomoção, de fala e de escuta, razão pela qual se 

encontra impossibilitado de exprimir sua vontade. A ação foi recebida, por 

meio da decisão de id. 10102190, que deferiu a gratuidade processual, 

nomeou a autora, curadora provisória do curatelando e determinou sua 

citação. Na mesma oportunidade, foram determinadas diligências, a fim de 

verificar se o curatelando possuía condições, para se apresentar em 

Juízo, bem como, a expedição de ofício ao INSS, para informação quanto à 

eventual auxílio previdenciário e a realização de estudo social. Conforme 

certidão constante do id. 11190870, não foi possível a citação do 

requerido, já que não dispõe de condições de recebê-la, esclarecendo, 

ainda, que o mesmo se locomove com dificuldade, por meio de cadeira de 

rodas. Relatório de estudo social, consta do id. 11489788. O INSS 

informou que o requerido não recebe benefício pela autarquia – id. 

12162093. No id. 12861045, foi nomeado curador especial ao requerido, 

que apresentou a contestação por negativa geral, constante do id. 

13286445. Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público se 

pronunciou no sentido de que fosse tornada definitiva a decisão que 

nomeou a autora curadora do requerido, promovendo-se a transcrição da 

sentença no registro das pessoas naturais. É o relatório. Fundamento e 

Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade 

de incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com 

menos de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória 

ou permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se do atestado médico, acostado ao id. 

10074968, que o curatelando apresenta sequelas, decorrentes de um 

AVC – CID 169-4 como, dificuldade de locomoção, de fala e de escuta, 

inclusive, fazendo uso de fraudas descartáveis, o que o tornou 

dependente de sua esposa, e hoje lhe dispensa os cuidados necessários 

ao seu bem estar. A fim de corroborar os fatos apresentados, foi 

realizado estudo social – id. 11489788, por meio do qual se constatou que 

a família reside em casa própria e se mantem com o valor oriundo da 

aposentadoria do requerido, de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) mensais. 

Como se observa, a curatela é medida necessária neste momento da vida 

do requerido, estando a autora, seu esposa, apta ao exercício do 

encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de OSVALDO JACINTHO DE 

OLIVEIRA, nomeando, como sua curadora ELODIA MARIA GONÇALVES 

DE OLIVEIRA, tornando definitiva a decisão provisória, para que a autora 

pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, 

gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber valores. 

Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde 

adequado, em conformidade com as prescrições médicas, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e publicações, 

conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 13 de julho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito." Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 31 de julho 

de 2018 (assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1020774-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. O. (ADVOGADO(A))

L. M. D. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. D. F. (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 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1020774-35.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [LIMINAR, Tutela e Curatela] 

PARTE AUTORA: LUCIDIO MANOEL DA FONSECA PARTE RÉ: CELIA 

SANTANA DA FONSECA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/07/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

850,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos 

termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: 

"Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, 

por Lucídio Manoel da Fonseca, em face de Célia Santana da Fonseca, 

sua irmã, devidamente qualificado e representando nos autos. A parte 

autora esclarece na inicial – id. 8712379, que a curatelanda possui doença 

mental degenerativa e, por essa razão, necessita de auxílio em todas as 

suas necessidades pessoais. Pugnou por sua nomeação provisória, como 

curador da curatelanda e, ao final, pela procedência da ação, decretando 

a curatela da requerida, nomeando-o curador definitivo. Atestados 

médicos, constam dos identificadores 8712542, 8712550, 8712553, 

8712563 e 8712576. Determinada emenda da inicial, nos termos da 

decisão de id. 8743092, devidamente cumprida no id. 9137530, que juntou 

aos autos atestado médico atualizado, que esclarece que a curatelanda 

tem esquizofrenia e depressão, encontrando-se em tratamento desde o 

ano de 1991. A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 9140690, 

oportunidade em que foi deferida a gratuidade processual, e nomeado o 

autor, Lucídio Manoel da Fonseca, curador provisório da requerida. A 

curatelanda foi regularmente citada, conforme certificado no id. 9795960, 

quando, então, constatou-se que a mesma não possui condições de 

locomoção. Informação acerca do benefício previdenciário, prestada pelo 

INSS – id. 10172059, equivalente a 01 (um) salário mínimo mensal. Estudo 

social realizado – id. 10310611. Manifestação Ministerial – id. 11100324, 

pugnando pela nomeação de curador especial. Contestação por negativa 

geral, apresentada pela douta Defensoria Pública, consta no id. 11426127. 

Instado a se manifestar, o digno Ministério Público opinou pelo deferimento 

do pedido de curatela, conforme parecer de id. 11727630 11727630. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Curatela proposta, 

perante este Juízo, por Lucídio Manoel da Fonseca, em face de Célia 

Santana da Fonseca, sua irmã, devidamente qualificado e representando 

nos autos. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere às pessoas absolutamente incapazes, ante a necessidade 

de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, 

visando sua inclusão social e resguardo de seu direito, em decisão 

apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre 

outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. No caso 

dos autos, verifica-se que o douto Ministério Público se fez presente em 

todas as fases processuais e, opinou, ao final, favoravelmente ao 

deferimento do pedido curatela, por ser a medida adequada ao caso 

concreto, e por entender que a parte autora demonstra aptidão para o 

encargo. Os atestados médicos acostados aos autos, demonstram que a 

curatelanda faz tratamento psiquiátrico desde o ano de 1991, e faz uso de 
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medicamentos controlados, necessitando do curador para representa-la 

nos atos da vida civil, tendo em vista suas limitações mentais e físicas, em 

virtude da esquizofrenia e depressão, evidenciando-se a pertinência da 

presente medida protetiva de curatela. Diante do exposto, e de tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, decreto a curatela de 

CÉLIA SANTANA DA FONSECA, tornando definitiva a decisão provisória, 

para que o autor, pratique os atos da vida civil da curatelada, que 

envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, o curador 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida 

civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe LUCÍDIO MANOEL DA 

FONSECA seu curador. PROCEDAM-SE as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. EXPEÇA-SE o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." Eu, DEBORA VIEGAS DA 

SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 31 de julho de 2018 (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009137-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY STUART DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Clara Yara de Figueiredo Fortes (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISIS GARCIA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1009137-87.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [LIMINAR, Tutela e Curatela] 

PARTE AUTORA: SHIRLEY STUART DE FIGUEIREDO PARTE RÉ: ISIS 

GARCIA DE FIGUEIREDO INTIMANDO(A, S):TERCEIROS INTERESSADOS 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/03/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.000,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos 

termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Shirley Stuart de 

Figueiredo, em face de Isis Garcia de Figueiredo. Esclarece a autora, que 

a curatelanda é sua mãe, é portadora de Alzheimer – CID 10 G 30.0 e, faz 

uso constante de medicamentos, não possuindo capacidade de se auto 

gerir, em caráter definitivo, conforme atestado médico – id. 5616701 e id. 

5616726. A ação foi recebida – id. 5804869, quando, então, foi deferido o 

pedido de gratuidade processual, e nomeada a autora curadora provisória 

da curatelanda, cujo termo foi devidamente assinado – id. 6037963. A 

curatelanda foi citada, conforme certidão de id. 8094788. Relatório 

psicossocial – id. 9713286. Nomeada curadora especial para promoção da 

defesa da curatelanda – id. 10676225, que apresentou contestação por 

negativa geral – id. 10836820. Instado a se manifestar o digno Ministério 

Público Estadual opinou pelo deferimento do pedido de curatela. É o 

relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe 

importante modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, 

ante a necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o 

exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e, o resguardo de 

seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, 

privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua 

implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em 

nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela 

qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a 

pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil pessoa 

natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do instituto da 

curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta capacidade 

para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 

13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelanda é portadora de Alzheimer e, devido aos 

lapsos de memória, sente-se desconfortável para realizar atividades 

externas exigidas, por vezes exigidas, já que pensionista do Exército 

Brasileiro, necessitando, pois, de curadora para representá-la. Por meio 

do estudo psicossocial realizado nos autos, constatou-se que a autora 

demonstra aptidão para o exercício do encargo, demonstrando afeto e 

disposição para atender a genitora. Diante do exposto, e de tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA 

de ISIS GARCIA DE FIGUEIREDO, tornando definitiva a decisão provisória, 

para que a autora, pratique os atos da vida civil da curatelada, que 

envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, a curadora 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida 

civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe, SHIRLEY STUART DE 

FIGUEIREDO curadora. Procedam-se as devidas anotações e publicações, 

conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Sem Custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho de 

2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1019731-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAZARE DOS SANTOS BONFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1019731-63.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: MARIA NAZARE DOS SANTOS BONFIM PARTE RÉ: MARIA DE 

LOURDES DE SOUZA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/06/2017 VALOR DA CAUSA: 0,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Maria Nazaré dos Santos 

Bonfim, em face de Maria de Lourdes de Souza, devidamente qualificada e 

representada nos autos. Esclarece a parte autora, que é filha da 

curatelanda, que é portadora de Alzheimer – CID G30, caracterizada por 

demência mista, conforme demonstra o atestado médico de id. 8270185 . 

A ação foi recebida – id. 8271968, quando, então, foi deferido o pedido de 

gratuidade processual e concedida a tutela provisória, nomeando a autora, 

curadora provisória da curatelanda. Termo de curatela assinado – id. 

9852530. A curatelanda foi regularmente citada – id. 9070986, e, diante do 

decurso do prazo para contestação, foi-lhe nomeado curador especial – 

id. 10718595, foi apresentada contestação por negativa geral – id. 

11002913. Relatório de estudo social – id. 10091728. O INSS informou que 

a curatelanda percebe aposentadoria por idade – id. 10170861. Instado a 

se manifestar, o digno Ministério Público Estadual opinou pelo deferimento 

do pedido de curatela – id. 12017546. É o relatório. Fundamento e Decido. 

A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade 

de incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com 

menos de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória 

ou permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 
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por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que a curatelanda possui doença de 

Alzheimer – CID G30, sendo permanentemente dependente de terceiros, 

para todas as suas necessidades básicas, conforme atestado médico de 

id. 8270185, o que a impossibilita à prática dos atos da vida civil. A fim de 

corroborar os fatos apresentados, o estudo psicossocial realizado – id. 

10091728, constatou que a autora está apta ao exercício da curatela de 

que necessita sua genitora, “pois não se encontra em condição física e 

nem de saúde de residir sozinha, sendo diagnosticada com Alzheimer, 

entende-se mais prudente que a curatelanda permaneça na companhia da 

filha que vem lhe prestando os devidos tratamentos, no caso, a 

requerente”. Nesse cenário, a curatela se apresenta como medida 

necessária neste momento, diante da incapacidade da curatelanda ao 

exercício dos atos da vida civil, estando a autora, sua genitora, apta ao 

exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de MARIA 

DE LOURDES DE SOUZA, tornando definitiva a decisão provisória, para 

que a autora, pratique os atos da vida civil de sua filha, que envolvam 

gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu 

nome, os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar 

sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com as 

prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida civil, 

dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe como curador, a requerente 

MARIA NAZARÉ DOS SANTOS BONFIM. Procedam-se as devidas 

anotações e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. 

Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após 

as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas, já que beneficiária 

da gratuidade processual. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 13 de março de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito. 

Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015072-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA (ADVOGADO(A))

ROSILENE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE PAULA SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GONCALINA CONCEICAO DOS SANTOS LEITAO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CONCEICAO GONCALINA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARIA EDEMIR DOS SANTOS MAGALHAES (TERCEIRO INTERESSADO)

SEBASTIAO VIRGILIO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1015072-45.2016.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: JULIENE BENEDITA DOS SANTOS SILVA PARTE RÉ: 

FRANCISCO DE PAULA SANTOS INTIMANDO(A, S): TERCEIROS 

INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/09/2016 VALOR 

DA CAUSA: R$ 880,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS 

INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta 

perante este Juízo por Juliene Benedita dos Santos, em face de Francisco 

de Paula Santos, devidamente representada nos autos. A ação foi 

recebida – id. 2392675, quando, então, a autora foi nomeada curadora 

provisória do curatelando. O curatelando foi citado, nos termos da certidão 

de id. 3039500, e no id. 4275462 foi-lhe nomeado curador especial, 

determinando-se, ainda, a realização de estudo psicossocial e 

informações quanto aos rendimentos mensais do mesmo. Relatório de 

estudo social no id. 4325210. Comprovação de recebimento de benefício 

previdenciário pelo curatelendo no id. 4493511. Contestação por negativa 

geral no id. 4922576. Impugnação à contestação no id. 5536392. Os 

demais filhos do curatelando, vieram aos autos no id. 5832252, pugnando 

pela substituição da curadora provisória, diante de supostos maus tratos 

perpetrados pela mesma. Instado a se manifestar, o ilustre Ministério 

Público pugnou pela designação de audiência, para oitiva da requerente e 

demais filhos do curatelando, o que foi deferido no id. 5898285. Rosilene 

dos Santos, filha do curatelando, informou no petitório, acostado ao id. 

6050553, que após flagrante verificação de maus tratos aos genitores, 

por meio da Polícia Militar, removeu o casal de idosos para atendimento 

emergencial, quando, inclusive, a requerente foi conduzida à Delegacia de 

Polícia. Em audiência – id. 6118124, que não contou com a presença da 

requerente, os demais filhos do curatelando informaram que o casal de 

idosos estavam sob os cuidados da filha Rosilene dos Santos, desde a 

data de 08/04/2017, diante dos fatos já apresentados nos autos, 

oportunidade em que, após manifestação Ministerial, foi revogada a 

decisão de id. 2392675, que nomeou a autora curadora do curatelando, 

nomeando Rosilene dos Santos, curadora provisória e, ainda, determinada 

a entrega, pela requerente, do cartão do banco, documentos, roupas, 

remédios, receitas e demais pertences pessoais do curatelando, além da 

realização de estudo social, com ênfase no casal de idosos. A douta 

Defensoria Pública informou no id. 6138561, que realizou contato com a 

requerente, que se manifestou favorável àsua exclusão do polo ativo da 

demanda e que realizou a entrega do cartão do banco e pertences 

pessoais do curatelando, quais foram entregues diretamente ao advogado 

da curadora provisória, conforme termo de entrega de id. 6138561. A 

curadora provisória, Rosilene dos Santos, pugnou por sua nomeação 

definitiva como curadora do genitor, no id. 9281080. Relatório de estudo 

social no id. 11703009. O Ministério Público, se pronunciou no id. 

12225425, no sentido de que seja tornada definitiva a decisão que nomeou 

Rosilene dos Santos, curadora de Francisco de Paula Santos. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Preliminarmente, PROCEDA-SE a alteração 

do polo ativo da ação, excluindo Juliene Benedita dos Santos e, incluindo 

Rosilene dos Santos, atual curadora provisória do curatelando. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de 

incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos 

de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou 

permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que o curatelando possui idade 

avançada, contando hoje com 94 (noventa e quatro) anos, e depende de 

cuidados especiais, frente ao seu frágil estado de saúde, decorrente do 

diabetes, hipertensão e problemas cardíacos. A requerente, Juliene 

Benedita dos Santos, inicialmente nomeada curadora provisória do genitor, 

foi destituída e, nomeada Rosilene dos Santos, curadora provisória do 

curatelando, nos termos da decisão de id. 6118124, concordando a 

requerente, com sua exclusão do polo ativo da ação. Por meio do estudo 

social realizado – id. 11703009, se verificou que a atual curadora dispõe 

das aptidões necessárias para o exercício do encargo, e que vem 

suprindo as necessidades do idoso, de forma satisfatória. A curatela se 

apresenta como medida necessária neste momento, diante da avançada 

idade do curatelando, além de sua fragilizada saúde, o que o impossibilita 

ao exercício dos atos da vida civil, estando sua filha, Rosilene dos Santos, 

apta ao exercício do encargo. Consigno que, o cartão do banco e outros 

pertences do curateando, foram entregues pela curadora destituída, 

conforme recibo acostado ao id. 6138561. Diante do exposto, e de tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A 

CURATELA de FRANCISCO DE PAULA SANTOS, tornando definitiva a 

decisão provisória, para que a autora, pratique os atos da vida civil de seu 

genitor, que envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para 

sacar e receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, a 
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curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em 

conformidade com as prescrições médicas e demais representações, nos 

atos da vida civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 

13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, pelo que, nomeio-lhe 

curadora definitiva a requerente ROSILENE DOS SANTOS. Procedam-se 

as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 

do CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Transitada em 

julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se 

os autos independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 09 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. 

Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1032217-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON DE ANDRADE TARABAL (REQUERENTE)

NATHALIA DE ANDRADE TARABAL (REQUERENTE)

ERNANDES MAURO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1032217-80.2017.8.11.0041 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, no prazo de 5 dias, manifestar nos autos acerca da 

juntada do extrato da conta bancária do falecido, por parte da Caixa 

Econômica Federal. CUIABÁ, 21 de agosto de 2018 (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026524-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WANAIME TELMA DA SILVA LICIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO VOLUNTARIA (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: 

1026524-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: WANAIME TELMA DA SILVA 

LICIO INVENTARIADO: JURISDIÇÃO VOLUNTARIA Vistos etc. Intime-se, o 

ilustre subscritor da peça exordial, para emendar a inicial, no prazo de 15 

(cinco) dias, colacionando aos autos a certidão de óbito do Euripedes 

Antonio da Silva, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 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.: 1182650 Nr: 44692-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMPM, AJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:OAB/MT 5.652

 Código 1182650

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 85.

INTIME-SE, pessoalmente a autora, para que informe nos autos, quanto à 

realização de acordo com o executado, no que tange ao pagamento dos 

valores em atraso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Sem prejuízo da determinação acima, INTIME-SE a UNIJURIS para que diga 

sobre o prosseguimento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

De igual forma, INTIME-SE o executado, para que junte aos autos o termo 

de acordo alegado, ante ao retorno das aulas da faculdade, ou para que 

comprove o não retorno das atividades da UNIJURIS, sob pena de 

desconsideração do petitório de fls. 85.

Sirva a cópia como mandado de intimação.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 911554 Nr: 37882-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YCD, ADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12.432/MT, JACKSON PELIZZARI - OAB:13831, JACKSON 

PELLIZZARI - OAB:13.831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.A quantia penhorada permanecerá depositada em conta 

judicial, à disposição da parte interessada.Ciência ao ilustre Ministério 

Público.Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos, independentemente, de nova 

determinação.Sem custas. P.R.I.C.Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 735569 Nr: 31930-47.2011.811.0041

 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: DMDM, AFDM, RDMM, LFDM, ODMF, BFDM, JFDM, 

RADS, LADM, BFDM, AFDS, DFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSFDMEDMUDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, TELMA 

APARECIDA DE MELO WALDIR - OAB:15587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e considerando que a partilha igualitária do bem é a 

única forma de pacificação do caso em exame, HOMOLOGO, por 

sentença, a partilha do bem deixado por Silvio Fernandes de Melo e Maria 

Umbelina de Amorim Mello, constante da fl. 166, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, atribuindo aos herdeiros por contemplação seus 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros, com fundamento nos artigos 487, inciso III e 647 e seguintes, do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado esta decisão, somente 

após a apresentação da certidão negativa de débitos, perante às 

Fazendas Públicas Estadual (expedido pela Procuradoria do Estado) e 

Municipal, além do recolhimento do ITCMD ou, mediante comprovação de 

sua isenção, remetam-se os autos à Fazenda Pública Estadual, para 

manifestação e, em seguida, não havendo impugnações, EXPEÇA-SE o 

formal de partilha, nos termos da partilha de fl. 166.O espólio é beneficiário 

da gratuidade processual.Ciência ao ilustre Ministério Público.Não havendo 

cumprimento das determinações acima no prazo de 30 (trinta) dias, enviem 

os autos ao arquivo provisório, mediante as anotações de estilo.Com a 

expedição do formal de partilha, procedam-se as devidas baixas e 

anotações legais, arquivando-se os autos independentemente de nova 

determinação.Sem custas.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1324428 Nr: 14415-52.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMDBJ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1324428

 Vistos etc.

A Portaria n° 554/2016 – PRES determinou que, a partir do dia 07.11.2016, 

todos os processos de competência desta Vara Judicial e, de outras 

unidades judiciárias, fossem protocolados e distribuídos, obrigatoriamente, 

por meio do sistema de Protocolo Judicial Eletrônico (PJE).

Sendo assim, determino que a distribuição eletrônica do pedido constante 

em fls.04/10, como Ação Revisional de Alimentos, eis que, este fora 

protocolado em 10.08.2018, com a sua distribuição de forma aleatória, 

respeitando-se o principio do juiz natural.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1052128 Nr: 47467-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BWSDC, DUMW, BMWSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14.943, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de inclusão da avó paterna no polo 

passivo da ação, já que a execução de alimentos voltada aos avós 

pressupõe a apuração de sua responsabilidade, no pagamento dos 

alimentos, que é subsidiária e complementar (arts. 1.695 e 1.698, do CC), 

com a constituição de título executivo, que autorizaria o redirecionamento 

da execução à mesma.INTIME-SE o executado, na pessoa do seu 

advogado constituído (fl. 81), para que efetue o pagamento do saldo 

remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prisão civil. 

Decorrido o prazo sem cumprimento, certifique-se e voltem-se os autos 

conclusos.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 19 de agosto de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137257 Nr: 1268-19.1982.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LARISSA DE 

FIGUEIREDO ROCHA E SILVA, para devolução dos autos nº 

1268-19.1982.811.0041, Protocolo 137257, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851168 Nr: 54136-84.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GWP, RRCP, LCP, AMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BÁRBARA SOUZA 

SILVA MONTEIRO, para devolução dos autos nº 54136-84.2013.811.0041, 

Protocolo 851168, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 399643 Nr: 32532-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17.514/MT

 Nos termos dos Provimentos nº 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, impulsiono 

este processo para, INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu 

Advogado, via Diário da Justiça Eletrônico, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. oficial de justiça, para 

cumprimento do mandado de avaliação do imóvel localizado no Bairro 

Carumbé, devendo ser emitida guia pública, por meio do site do Tribunal de 

Justiça, conforme procedimento a seguir: Serviços - Guias – Diligência - 

Emissão de Guia de diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 715215 Nr: 9423-92.2011.811.0041

 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: CPEC, RMDA, AVPDS, LCPDS, APDS, LFPDS, SLPDS, 

EDLEPDS, HCPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLPDS, LFPDS, CPEC, EDLEPDS, HCPDS, 

SLPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENAMARA ROCHA MONTEIRO - 

OAB:6246, SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11968, THAIS DE OLIVEIRA 

RIBEIRO TAQUES - OAB:OAB/MT 20584, WILSON PEDROZA DE 

REZENDE - OAB:2924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968/MT

 Código 715215

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fl. 324.

EXPEÇA-SE alvará judicial, para levantamento da parcela depositada em 

conta judicial, na data de 17/07/2018, no valor de R$ 7.900,00 (sete mil e 

novecentos reais) e seus acréscimos legais, transferindo-a para a conta 

indicada à fl. 324, em nome de Cristiane Pereira e Cruvinel, que deverá 

repassar as quotas-partes que cabem aos demais herdeiros, nos termos 

do acordo de fl. 293.

Outrossim, INTIME-SE Rosenilda Maria de Almeida, por meio de seu 

procurador habilitado, para que efetue o depósito das parcelas 

remanescentes na conta indicada pela herdeira, que, igualmente, se 

compromete a repassar as quotas-parte que cabe aos demais herdeiros, 

nos termos do acordo de fl. 293.

Por derradeiro, verificando o saldo de depósitos judicias, constatou-se a 

existência de um depósito judicial, no valor de R$ 8.096,87 (oito mil 

noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), que hoje, com os 

acréscimos legais, alcança a quantia de R$ 12.019,56 (doze mil dezenove 

reais e cinquenta e seis centavos), a qual não constou no acordo 

homologado por este juízo à fl. 293.

Dessa forma, INTIMEM-SE os interessados representados, para que 

esclareçam quanto à referida quantia, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Consigno que, em sendo o caso de sobrepartilha, impõe-se a 

regularização processual dos demais herdeiros, ainda não representados, 

em face do óbito do advogado.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1167922 Nr: 39235-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:18.790/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...., INTIME-SE a parte autora, para que inclua Maria Sirley Macedo Ramos, 

no polo passivo da ação, que dada a existência de litígio, converto em 

arrolamento comum, em observância ao disposto no art. 664, do Código de 

Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias.Esclareço que, a partir da 

Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, o Conselho Nacional de 

Justiça deu um importante passo para estimular a Mediação e a 

Conciliação, ao instituir a Política Judiciária Nacional de tratamento aos 

conflitos de interesses, incumbindo aos órgãos judiciários, de oferecer 

mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados 

meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem como prestar 

atendimento e orientação ao cidadão.Acrescente-se a isso, o fato de que 

a natureza da matéria vindicada, induz à busca de auto composição, 

sendo a conciliação e mediação, meio eficaz para por fim ao litigio. Por 

essas razões, DESIGNO sessão de mediação, para o próximo dia 01 de 

outubro de 2018 às 08h30min, a ser presidida por mediador certificado. Na 

sequência, EXPEÇA-SE mandado de citação e intimação da genitora do de 

cujus, para que tome ciência da presente ação de arrolamento, e se 

manifeste quanto às primeiras declarações, no prazo de 10 (dez) dias, 

assim como, para que compareça à sessão de mediação 

designada.OFICIE-SE o Estado de Mato Grosso, para que informe quanto à 

transferência dos valores não recebidos, em vida pelo de cujus, para 

conta judicial do Tribunal de Justiça, vinculada ao processo, 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 937135 Nr: 53162-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BWSDC, BMWSDC, DUMW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14.943, CRISTIANI FERNANDES - OAB:14.943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, SUSPENDO o curso da ação, com fundamento no art. 

76, do Código de Processo Civil. INTIME-SE a autora Bruna Maria 

Wanderley Soares de Carvalho, pessoalmente, para que regularize sua 

representação processual nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.Após, 

se sanado o vício, considerando os cálculos atualizados, constantes das 

fls. 122/124, EXPEÇA-SE mandado de citação do executado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito alimentar em 

atraso, em atenção ao disposto no art. 523, do CPC.Não pago o débito no 

prazo acima estabelecido, o montante será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e, também, de honorários de advogado, no importe de 

10% (dez por cento), sobre o valor devidamente atualizado. Em caso de 

pagamento parcial, no prazo previsto no caput do art. 523 do CPC, a multa 

e os honorários, incidirão somente sobre o restante. Não efetuado, 

tempestivamente, o pagamento voluntário do valor devido, com a 

apresentação de demonstrativo do débito discriminado e atualizado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, para a penhora de tantos 

bens quantos bastem, para o pagamento do débito exequendo, com 

observância dos bens que tiverem sido indicados pelo exequente (art. 

524, VII CPC). Consigne-se no mandado que, caso queira, o executado 

poderá apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

próprios autos, após o término do prazo para pagamento voluntário e 

independentemente de nova intimação.Dê-se ciência desta decisão à 

autora representada nos autos.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 17 de agosto de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 902681 Nr: 31823-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAFA, TBDA, ACF, RCBDA, JBBAM, HCFDA, ALFV, 

APBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, a partilha dos 

direitos deixados por SEBASTIÃO COELHO DE AZEVEDO, constante das 

fls. 132/133, com fundamento nos artigos 487, inciso III e 659 e seguintes, 

do Código de Processo Civil, atribuindo aos herdeiros por contemplação 

seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos 

de terceiros.Transitada em julgado esta decisão, após o recolhimento das 

custas processuais, EXPEÇA-SE o formal de partilha.Na sequência, 

INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, em 

atenção ao disposto no art. 659, §2º, do CPC.Após, procedam-se as 

devidas baixas e anotações legais, arquivando-se os autos 

independentemente de nova determinação.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 21 de agosto 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1146816 Nr: 30358-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HZJ, RDCLL, RLDLE, MLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN JUNIOR - 

OAB:305.323/SP, MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - 

OAB:18625, SÉRGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B, SERGIO DONIZETI 

NUNES - OAB:2420/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1146816

Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido de fl. 209. Isso porque, assiste razão ao inventariante 

à fl. 212, já que a renúncia dos direitos hereditários, realizada por Rosana 

Lúcia Dourado Leon Evagelidis se deu de forma pura, em favor do monte, 

denominada “renúncia abdicativa”, caso em que não há a incidência de 

ITCMD, conforme se depreende da escritura pública de fl. 181.

 Outrossim, em atenção à certidão de fl. 206, consigno que as custas 

processuais deverão ser calculadas sobre o valor dos bens, dispostos 

nas últimas declarações. ENCAMINHEM-SE os autos à Contadoria para 

cumprimento.

 Ciência à ilustre Procuradoria do Estado.

Após o recolhimento das custas, cumpra-se integralmente a sentença 

proferida à fl. 193, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1169997 Nr: 40178-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHMRP, AMRP, MMRP, LFMRP, ERP, GRPDB, FMP, 

BMRP, MMMP, AMPP, JBP, CMPLDO, RLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO DIAS BATISTA - 

OAB:251.008, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 14.264, 

MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, Marlon de 

Latorraca Barbosa - OAB:OAB/MT 4.978, MURILO MASSOLI LEIRIÃO 

- OAB:21405/0, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código 1169997

Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido de fl. 183. Isso porque, Gracinda Guiomar Conceição já 

constituiu advogado, juntando procuração à fl. 181, anuindo 

expressamente aos termos do acordo realizado, nos termos do petitório 

de fl. 179, razão pela qual, não há o que se falar em desconhecimento ou 

não anuência.

 Após as formalidades legais, arquivem-se os autos, independentemente 

de nova determinação.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017028-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL (ADVOGADO(A))

ANA PAULA DA MATA COSTA PUCINELI (REQUERENTE)

Thompson José de Oliveira (ADVOGADO(A))

ALEX PEDDE PUCINELI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Autos nº 1017028-28.2018.8.11.0041 – PJE 

Espécie: [Regime de Bens Entre os Cônjuges, Intimação / Notificação] 

REQUERENTE: ALEX PEDDE PUCINELI, ANA PAULA DA MATA COSTA 

PUCINELI REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/06/2018 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 

FINALIDADE: Divulgação da alteração do regime de bens, a fim de 

resguardar direitos de terceiros. RESUMO DA INICIAL: ANA PAULA DA 

MATA COSTA PUCINELI e ALEX PEDDE PUCINELI interpuseram ação de 

alteração consensual de regime de bens no casamento, requerendo a 

mudança de COMUNHÃO PARCIAL DE BENS para COMUNHÃO 

UNIVERSAL DE BENS. DESPACHO: "Vistos etc. Em consonância com o 

parecer do digno Ministério Público (id. 14327574), determino publicação 

de Edital, nos moldes do art. 734, §2º do CPC. Ultrapassado o prazo de 30 

(trinta) dias, em não havendo impugnações, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." Eu, DEBORA VIEGAS 

DA SILVA, digitei. CUIABÁ, 2 de agosto de 2018 . (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010409-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

EMMANUEL JOSE DUAILIBI BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DA CUNHA SERRA (INVENTARIADO)

MARIA MARCIA ANTUNES DA CUNHA SERRA (INVENTARIADO)

MARCIA GABRIELLE DA CUNHA SERRA (INVENTARIADO)

JANAINA DA CUNHA SERRA (INVENTARIADO)

ESDRAS SIRIO VILA REAL (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AYRTON CANAVARROS SERRA (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1010409-19.2017.8.11.0041. REQUERENTE: EMMANUEL JOSE DUAILIBI 

BARBOSA INVENTARIADO: DIOGO DA CUNHA SERRA, JANAINA DA 

CUNHA SERRA, MARCIA GABRIELLE DA CUNHA SERRA, MARIA MARCIA 

ANTUNES DA CUNHA SERRA Vistos etc. Tratam-se de Embargos de 

Declaração, interpostos por Maria Marcia Antunes da Cunha Serra, em 

face da decisão proferida no id. 14527681. Sustentou a embargante a 

ocorrência de contradição, omissão e obscuridade na decisão embargada, 

diante da interpretação atribuída à Lei 6.858/80, por ter determinado o 

depósito dos valores levantados, antes mesmo da citação dos herdeiros 

Márcia Gabrielle e Diogo, além das despesas do espólio, assim como, por 

erro de cálculo quanto ao valor da quota-parte que cabe dos herdeiros. 

Os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar 

obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na 

decisão embargada, a teor do disposto no art. 1.022, do CPC, o que se 

verifica parcialmente no presente caso. Isso porque, a decisão embargada 

tem como fim acautelar a situação instalada entre a meeira e sucessores, 

até decisão final deste Juízo, não se constituindo em prejuízo de qualquer 

espécie aos mesmos. Ressalta-se que, as despesas do espólio devem 

ser arroladas pela inventariante e, uma vez comprovadas, serão por ele 

suportadas, no momento oportuno, o que não impede o depósito dos 

valores determinados, sendo certo que sua liberação somente será 

realizada após todas as ponderações e considerações relativas às 

alegadas despesas, podendo os herdeiros acordarem quanto à forma de 

ressarcimento que menos onere à todos. Outrossim, a irresignação da 

embargante quanto à interpretação atribuída à Lei 6.858/80, deve ser 

manifestada por meio processual idôneo à reapreciação da questão pelo 

Poder Judiciário, por se tratar de convicção deste juízo. Por outro lado, 

assiste razão ao embargante, somente, no que se refere à omissão em 

relação à herdeira Márcia Gabrielle, já que não foi considerada no cálculo 

e, por não estar representada nos autos pelo mesmo advogado da meeira, 

necessária a sua citação e reserva da parcela que lhe seria atribuída em 

decorrência do FGTS. Apenas para elucidar, consigno que, a meeira Maria 

Márcia e a herdeira Janaína, estão representadas pelo mesmo advogado 

(id. 14245193 e 14245233), o herdeiro Emmanuel está representado por 

sua advogada (id. 5873650), devendo, portanto, ser realizada a citação 

dos herdeiros Diogo e Márcia Gabrielle, cujos endereços foram fornecidos 

no id. 14761015 (p. 8). Diante do exposto, CONHEÇO e dou PARCIAL 

PROVIMENTO aos embargos declaratórios opostos, com fundamento no 

art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, para que conste da 

decisão embargada: “Diante do exposto, visando resguardar a parte que 

cabe aos herdeiros não representados, com fulcro no art.1.829 do CC 

que, trata da ordem da vocação hereditária, determino a INTIMAÇÃO da 

meeira, Maria Márcia, por meio de seu culto advogado, para que, deposite 

na conta judicial, devidamente vinculada aos autos, em 10 (dez) dias, a 

quantia de R$ 217.828,31 (duzentos e dezessete mil oitocentos e vinte e 

oito reais e trinta e um centavos)[1], referente à quota-parte que caberia 

aos herdeiros Emmanuel, Diogo e Márcia Grabrielle. Citem-se os herdeiros 

Diogo e Márcia Grabrielle, visto que não representados nos autos, nos 

endereços fornecidos no id. 14761015 (p. 8)”. A presente decisão é parte 

integrante da daquela proferida, ante seu teor complementar, devendo 

permanecer, no mais, todos os termos da decisão questionada. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Valor recebido: R$ 

580.875,50 (quinhentos e oitenta mil oitocentos e setenta e cinco reais e 

cinquenta centavos) – R$ 290.437,75 (duzentos e noventa mil 

quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos) que, 

equivale à meação da viúva = R$ 290.437,75 (duzentos e noventa mil 

quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos) que, dividido 

em 4 (quatro) partes, equivale a R$ 72.609,43 (setenta e dois mil 

seiscentos e nove reais e quarenta e três centavos) para cada herdeiro.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009526-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi (ADVOGADO(A))

JAKELINE APARECIDA BOSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIERRY TADEU NASCIMENTO QUEIROZ (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: 

1009526-72.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JAKELINE APARECIDA BOSSI 

INVENTARIADO: THIERRY TADEU NASCIMENTO QUEIROZ Vistos etc. 

Trata-se de Pedido de Autorização Judicial, para levantamento da quantia 

de R$ 767,59 (setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove 

centavos), existente perante o SICOOB União Pantaneiro. Observa-se dos 

autos que, a requerente é única herdeira de Thierry Tadeu Nascimento 
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Queiroz, assim reconhecida na sentença proferida nestes autos – id. 

10084934, a quem coube a integralidade de sua herança. Diante do 

exposto, DEFIRO o pedido de id. 13849327. Expeça-se alvará judicial, para 

que a requerente efetue o levantamento dos valores, referente ao saldo 

em conta, conforme extrato que acompanha o pedido. Após, arquivem-se 

os autos, procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741446 Nr: 38257-08.2011.811.0041

 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: SANDRO MARCELO CARAVINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANNE HELEN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB-MT 13.034, JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ATHENA CAMPOS 

DUARTE ANTELO SILVA, para devolução dos autos nº 

38257-08.2011.811.0041, Protocolo 741446, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 729392 Nr: 25391-65.2011.811.0041

 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: BZDA, MZDA, BZDA, EZDA, IZS, EDAES, JDAES, 

OWDOES, MDAES, EDAES, MDAESN, JADAES, SZDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJZDA, EDYDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA - 

OAB:4522, CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - 

OAB:4.522/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSADORE - OAB:6199, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - 

OAB:NUCLEO CÍVEL 1, JORGE JOSE NOGA - OAB:3.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

1. Homologo as primeiras declarações de fls. 74/76.

2. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as últimas declarações, bem como, o esboço de partilha, no 

qual deverá formular os quinhões, atribuindo-lhes as respectivas frações 

ideias de acordo com a vocação hereditária de cada herdeiro.

3. Dê-se vista à Defensoria Pública.

4. Com o esboço de partilha juntado aos autos, intime-se para que se 

manifeste o Curador Especial do herdeiro Sebastião Zattar de Almeida.

5. Por fim, renove-se a vista dos autos à Procuradoria-Geral do Estado e 

ao Ministério Público, respectivamente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 788421 Nr: 42390-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDM, CLDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para retirar o alvará 

nesta secretaria no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 928396 Nr: 48439-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RND

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMARA DUARTE GOMES - 

OAB:14.518 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para retirar o alvará 

nesta secretaria no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 949467 Nr: 59993-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHPT, JSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO JOSÉ DOMINGOS - 

OAB:12907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar acerca da devolução do 

mandado de penhora e intimação acostado aos autos, dentro do prazo 

legal de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1065965 Nr: 53634-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMCDS, TDCDS, SCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE REGINA PEREIRA LIMA 

- OAB:16.398/MT, RICIELI FORTES - OAB:OAB/MT- 18097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

fins de expedir o Edital de Intimação a requerente para que dê 

prosseguimento ao feito sob pena de extinção nos termos do artigo 485 III 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 179779 Nr: 27008-07.2004.811.0041

 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: L. V. S. S., MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS, 

SOLANGE LUZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA EMILIA IPONEMA BRASIL 

SOTERO - OAB:8283/MT, BENEDITO ANTONIO BRUNO - OAB:7818, 

JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE 

- OAB:7694/MT, MARIA JOSÉ DOS SANTOS BRAZÃO - OAB:6628/MT, 

ROSILENE RIBEIRO DE FRANÇA - OAB:5965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo para a parte requerente atender a 

determinação judicial, sem qualquer manifestação apresentada até esta 

data. Sendo assim remeto os autos concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1146404 Nr: 30184-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA TABORDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EBENEZER ALVES TABORDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:15.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

fins de expedir o Edital de Intimação a requerente para que dê 

prosseguimento ao feito sob pena de extinção nos termos do artigo 485 III 

do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025341-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE CORREA TOCANTINS (REQUERENTE)

MARIO LUIS CORREA TOCANTINS (REQUERENTE)

CRISTIANO DINIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA (ADVOGADO(A))

CELIA LOMBARDI CORREA TOCANTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AECIM TOCANTINS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1025341-12.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CELIA LOMBARDI CORREA TOCANTINS, MARIO LUIS 

CORREA TOCANTINS, MARIA ALICE CORREA TOCANTINS 

INVENTARIADO: AECIM TOCANTINS Vistos. Sobre o requerimento 

formulado com id. 10640107, mister observar que não é possível a 

cumulação de ações de inventário e confirmação de testamento pelo rito 

ordinário, haja vista que o pedido de inventário não é compatível com o rito 

ordinário, o que, por força do disposto no inciso III, § 1º, do art. 327 do 

Código de Processo Civil, impede conjunto processamento. Nesse sentido: 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Presunção relativa da veracidade da alegação 

de pobreza - Indeferimento de ofício - O juiz pode indeferir, de ofício, o 

requerimento da assistência judiciária, ainda que a parte se declare 

necessitada, desde que existam elementos de convicção nos autos. 

Cumulação de ações - A incompatibilidade de ritos desautoriza o 

processamento da interdição nos autos do inventário, não sendo possível 

a tramitação dos pedidos de rito especial, pelo rito ordinário. Inventário – 

Pedido de expedição de alvará para liberação de valores – Necessidade 

de prévia manifestação dos interessados, da Fazenda Pública do Estado e 

do Ministério Público, diante do interesse de incapaz – Recurso 

desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 0043814-14.2013.8.26.0000; 

Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito 

Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 1ª Vara da Família e 

Sucessões; Data do Julgamento: 06/08/2013; Data de Registro: 

09/08/2013) Diante do exposto, recebo o processo apenas para 

processamento da ação de inventário. Nomeio inventariante, nos termos 

do art. 617, inciso III, do Código de Processo Civil, a requerente Maria Alice 

Corrêa Martins. INTIME-SE a inventariante para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, compareça à Secretaria desta Vara Judicial para firmar termo de 

compromisso de bem e fielmente cumprir a função. Prestado o 

compromisso, a inventariante deverá, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, 

apresentar as PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, contendo o rol de bens, de 

dívidas e qualificação dos herdeiros, nos termos do art. 620 e seus 

incisos do Código de Processo Civil, sob pena de remoção. As primeiras 

declarações deverão ser instruídas com os seguintes documentos: a) 

certidões atualizadas de inteiro teor das matrículas dos imóveis; b) 

certidões negativas de débitos fiscais expedidas pela Prefeitura Municipal 

(do domicílio do inventariado e onde estiverem localizados os seus bens), 

pelo Estado de Mato Grosso (SEFAZ e PGE) e da Receita Federal. Por fim, 

apresentadas as primeiras declarações, o processo deverá permanecer 

suspenso até que se processe a ação de confirmação de testamento 

(CPC, art. 313, inciso V, alínea “a”). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 

de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002915-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

TEREZINHA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CONCEICAO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

ANDREIA MIRANDA DA CONCEIÇÃO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1002915-69.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: 

TEREZINHA MARIA DE JESUS Endereço: Rua Q, Pedra 90, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78099-031 PARTE REQUERIDA:Nome: DANIELA CONCEICAO DO 

NASCIMENTO Endereço: 14, 7 DE MAIO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Nome: ANDREIA MIRANDA DA CONCEIÇÃO Endereço: PROJETADA, 7, 

JARDIM ALA, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: Nos termos da 

Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificada, para tomar 

ciência do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID N. 14854543), e 

tomar as providências que entender pertinentes. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.CUIABÁ,21 de agosto de 2018. Marya Santana de Souza. 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013705-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GIANNI CURVO MUNIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO: 1013705-15.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: GIANNI 

CURVO MUNIZ Endereço: RUA MODENA, 200, JARDIM ITÁLIA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78060-808 PARTE REQUERIDA: Nome: CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL Endereço: SBS Quadra 4 Bloco A Lotes 3/4, 34, Asa Sul, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70092-900 FINALIDADE: Nos termos da Legislação 

vigente e do art. 1.205 da CNGC, REITERO, impulsionando o feito para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificado, para tomar ciência 

e providências que entender pertinentes quanto aos documentos pessoais 

(RG e CPF) da De Cujus Magda Mara Curvo Muniz, haja vista, a 

necessidade dos mesmos para pesquisa junto aos Bancos. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 21 de agosto de 2018. Willma Giselle Santos 

de Lima ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022047-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. N. R. (AUTOR(A))

J. L. T. D. C. (ADVOGADO(A))

J. G. D. F. E. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. R. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Dados do Processo: Processo: 1022047-15.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

Nome: ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO Endereço: RUA MARECHAL 

FLORIANO PEIXOTO, 1706, Ed. Maison Isabele, DUQUE DE CAXIAS II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-395 Parte Ré: Nome: GILBERTO SANTOS 

RIBEIRO Endereço: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MATO 

GROSSO, 3415, AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, S/N, 

BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-903 FINALIDADE: Nos 

termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito 

para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR OU REQUERIDO para 

comparecimento em audiência designada para o dia 02 de outubro de 

2018, às 15h00min, conforme dados descritos no teor do despacho 
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proferido nos autos. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Cuiabá, 21 de agosto de 

2018.assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima.Analista 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007895-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. D. S. (ADVOGADO(A))

T. V. S. P. (ADVOGADO(A))

M. M. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. F. N. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1007895-59.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: 

MARINEZ MARIA DA SILVA Endereço: RUA S, 647, RUA RODRIGUES DE 

CAMPOS, BAIRRO JARDIM UNIÃO, OURO FINO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-700 PARTE REQUERIDA:Nome: ODENILSON FRANCISCO NAZARIO 

Endereço: RUA DOUTOR ATAYDES DE LIMA BASTOS, 140, CIDADE 

ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-390 FINALIDADE: Nos termos da 

Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificada, para tomar 

ciência do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça e tomar as 

providências que entender pertinentes. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.CUIABÁ,21 

de agosto de 2018. Willma Giselle Santos de Lima. Analista Judiciária.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138487 Nr: 22992-44.2003.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAP, PEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EWRSON DUARTE DA COSTA - 

OAB:4842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODOLFO 

PULCHERIO CESPEDES, para devolução dos autos nº 

22992-44.2003.811.0041, Protocolo 138487, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041984 Nr: 42528-21.2015.811.0041

 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: JMBF, JCRDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAERTT 

RODRIGUES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

42528-21.2015.811.0041, Protocolo 1041984, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015666-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. M. A. (ADVOGADO(A))

L. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. T. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 

10/09/2018 ÀS 15:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 21 de agosto de 

2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956023 Nr: 3065-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGR, LDAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 5.362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRE 

RICARDO DA SILVA CAMPOS, para devolução dos autos nº 

3065-72.2015.811.0041, Protocolo 956023, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 901971 Nr: 31314-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CAMPOS DE OLIVEIRA, RAFAEL CAMPOS DE 

OLIVEIRA, GONÇALO CAMPOS DE OLIVEIRA, EDNA CAMPOS DE 

OLIVEIRA, CARMELITA CAMPOS DE OLIVEIRA, VICENTE CELESTINO 

CAMPOS DE OLIVEIRA, SILVIO CAMPOS DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA 

CAMPOS DE OLIVEIRA, JOSÉ FERNANDES CAMPOS DE OLIVEIRA, 

ELIZABETH CAMPOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAURO CAMPOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CONCEIÇÃO PAULO - 

OAB:15.886/MT, WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - OAB:15.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 901971

REGINA CAMPOS DE OLIVEIRA devidamente qualificada nos autos 

ingressou em juízo com o presente pedido de INVENTÁRIO NEGATIVO pelo 

falecimento de MAURO CAMPOS DE OLIVEIRA falecido dia 02/06/2014 (fl. 

13).

Carreou para os autos os documentos de fls. 11/43.

À fl. 44, decisão nomeando inventariante, determinando que apresentasse 

as primeiras e últimas declarações em 10 (dez) dias.

Termo de compromisso, fl.45.

Primeiras e ultimas declarações prestadas as fls.46/49.

Certidões das Fazendas Públicas as fls.50/57 e fl. 80.

É o relato.

Decido.

Cuida – se de INVENTÁRIO NEGATIVO proposto por REGINA CAMPOS DE 

OLIVEIRA devidamente qualificada nos autos pelo falecimento de MAURO 

CAMPOS DE OLIVEIRA falecido dia 02/06/2014 (fl. 13).
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Vê que há a necessidade da prestação jurisdicional, pois, prestadas as 

declarações com a menção de ausência total de bens a partilhar, o feito 

se encerra com sentença de homologação do declarado pelo 

inventariante, a qual, através de certidão, servirá de documento para 

instruir processo ou para qualquer outro fim legal.

 ANTE O EXPOSTO, pelo que dos autos constam, HOMOLOGO, por 

sentença, o pedido inicial, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive, para os fins dos artigos 1.489, II, 1.523, I e § único, do Código 

Civil.

Tendo em vista que existem valores em nome do falecido referentes ao 

PIS e FGTS (fls 68/75), determino a expedição de alvará em nome da filha 

do falecido Srª ELIZABETH CAMPOS DE OLIVEIRA para que possa sacar 

os referidos valores.

Após o trânsito em julgado e apresentada a Certidão acerca da existência 

de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Central Notarial de Serviços Compartilhados, expeça-se Carta de 

Sentença ou certidão equivalente e arquive-se, com as cautelas de 

estilos.

Publique-se; Registre-se; Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, 16 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1128155 Nr: 22241-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO-UNIJURIS-PRATICA FORENSE E EST. SUPERVISIONADO - 

OAB:4.636-OABMT

 Vistos, etc.

Autos n.º 1128155

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA DE 

LOURDES JARDIN diante do erro material contido na Sentença proferida às 

fls. 41/42, uma vez que o nome correto do ex-cônjuge virago é Maria de 

Lourdes Jardin. Ao final, requer o acolhimento dos embargos.

Os Embargos foram opostos tempestivamente. (fls. 47).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA DE 

LOURDES JARDIN diante do erro material contido na Sentença proferida às 

fls. 41/42, uma vez que o nome correto do ex-cônjuge virago é Maria de 

Lourdes Jardin.

Os embargos de declaração cabem quando no pronunciamento 

jurisdicional houver omissão, contradição, obscuridade ou quando existir 

questão ou ponto o qual poderia o magistrado pronunciar de ofício. (art. 

1.022 do NCPC).

Neste sentido, segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios 

têm finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de 

Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 

781).

 Verifico que a parte Embargante assiste razão. Isso porque o nome 

correto do ex-cônjuge virago é Maria de Lourdes Jardin.

Assim sendo, o primeiro parágrafo após a parte dispositiva da sentença 

proferida às fls. 41/42 passará a ter o seguinte teor:

O ex-cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja: Maria de 

Lourdes Jardin.

No mais, mantenho a sentença proferida às fls. 41/42.

ANTE O EXPOSTO e, com tais considerações, por força do art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil, ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS ÀS FLS. 46.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, com as devidas baixas 

e anotações.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 874663 Nr: 13164-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE SERRA DE FIGUEIREDO, ELENICE SERRA 

FIGUEIREDO DE LARA PINTO, REGINA EUNICE FIGUEIREDO CAMPOS, 

LILIAN SERRA DE FIGUEIREDO TROUY, ESPOLIO DE JOSE ROBERTO 

SERRA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE LEITE DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO 

FERREIRA - OAB:12723/MT, FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA - 

OAB:6.990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 874663.

Certifique-se o trânsito em julgado, após, arquive-se, procedendo-se com 

as devidas baixas e anotações.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1181341 Nr: 44188-16.2016.811.0041

 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: ANA MARIA DE MOURA MAMED, EDNA MARIA MOURA 

MARQUES, ELIETE MARIA DE MOURA MORAES, MARLUCE MARIA DE 

MOURA, VERA MARIA MOURA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AUX. M. MORAES DE 

FREITAS - OAB:11.507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono ofeito com intimação da patrona do inventariante para cumprir 

o determinado no última parágrafo de fl.95, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 751029 Nr: 2772-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SOUZA DOS 

SANTOS - OAB:12.197-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Interdição

Autos n.º 751029

Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO ajuizada por EUNICE NARDES DO 

NASCIMENTO em favor de ANEZIO NARDES DO NASCIMENTO.

Denota-se dos autos que o interditando Anezio Nardes do Nascimento 

está residindo com a Senhora Eunice Nardes do Nascimento. (fls. 183).

Desse modo, defiro o pedido de fls. 183 e nomeio EUNICE NARDES DO 

NASCIMENTO como curadora provisória da interditando, a fim de que 

possa assisti-lo, nos atos de natureza patrimonial e negocial (art. 85, da 

Lei 13.146/2015).

Tome-se por termo o compromisso (art. 759, do NCPC) e expeça-se 
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alvará.

Por fim, proceda-se novo estudo social junto à residência da parte Autora.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 20 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1167340 Nr: 38955-38.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDNC, EPDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUREMÁCIO JOSÉ TENÓRIO DE 

CARVALHO - OAB:4562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4300-MT

 Impulsiono o feito com intimação do patrono do requerido para em 5 dias, 

informar seu cliente a conta bancária de fl.74, para depósito de valor de 

alimentos. Após essa data os autos serão remetidos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 914141 Nr: 39591-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELIA MARIA DOS SANTOS, CINTIA SPOLIDORO 

DOS SANTOS MEDEIROS, CADS, FPDS, WDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLAUDIONOR PAULO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE MEDEIROS - 

OAB:16186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a pesquisa INFOSEG do nome da inventariante com a finalidade 

de localizar seu endereço, após intime - se a mesma para se manifestar 

nos presentes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 960254 Nr: 4930-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIETA DE OLIVEIRA MOURA, ESMERALDO DE 

OLIVEIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARMELITO DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o herdeiro Esmeraldo de Oliveira Moura é interditado, 

fl. 53, dê - se vista ao representante do Mnistério Público para 

manifestação.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1155642 Nr: 34174-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLETE NEUWIRTH, KARLA PRISCILA NEUWIRTH, 

ALLAN DIEGO NEUWIRTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO NEUWIRTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME CRUZ JUNIOR - 

OAB:10454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a pesquisa INFOSEG do nome da inventariante com a finalidade 

de localizar seu endereço, após intime - se a mesma para se manifestar 

nos presentes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1042601 Nr: 42799-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON ALVES LEITE, DENIVALDO ALVES LEITE, 

NATALINO ALVES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ERMENEGILDO ALVES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:14658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante ao requerimento de fls. 27/28, determino a suspensão dos presentes 

autos pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Após, decorrido o prazo certifique - se e volte os autos conclusos para 

decisão.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 974302 Nr: 11302-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILA MATIAS DE OLIVEIRA LOURENÇO, CLAUDIA 

MATHIAS DE OLIVEIRA, MÁRCIO MATHIAS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IZABEL MATHIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODRICO DORILEO ROSA 

JUNIOR - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro requerimento de fl. 49, intime - se a inventariante para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de 

arquivamentos dos presentes autos.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 778611 Nr: 32017-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE RODRIGUES COSTA MAGALHÃES, ROGÉRIO 

RODRIGUES MACEDO COSTA, MAURO RODRIGUES MACEDO COSTA, 

CARLOS RODRIGUES MACEDO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CÉLIA VASQUES RODRIGUES 

MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, JANE CLAIR ZANETTI - OAB:8716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime - se a inventariante para que se manifeste nos presentes autos 

apresentando a partilha de bens.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche
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 Cod. Proc.: 179120 Nr: 26448-65.2004.811.0041

 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: TTMQB, ALMQ, LMF, ZMF, IDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR HUMBERTO ALVES FILHO 

- OAB:5.025, ELISEU DO CARMO SOUZA - OAB:7.294/MT, MARCEL 

ALEXANDRE LOPES - OAB:6454/MT, PAULA VIRGINIA PEREIRA ALVES 

- OAB:6.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista requerimento de fls. 418/419, oficie - se a Caixa 

Econômica Federal para que apresente ao juízo extratos do FGTS e do 

PIS/PASEP do falecido.

Reitere ofício ao Banco Fiat Adm. de Consórcios LTDA para que comprove 

o depósito do crédito do "de cujus", no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de crime de desobediência.

Após, com as informações, volte os autos conclusos para decisão.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 998908 Nr: 23010-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS BARROS, FRANCY KLEIA JESUS 

DE BARROS, FLAD KLAI JESUS DE BARROS, FALKNER KLEID JESUS DE 

BARROS, FRANK KLEY JESUS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FERNANDO PEREIRA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AUXILIADORA MOURA 

MORAES DE FREITAS - OAB:11507, BRUNO COSTA ALVARES SILVA - 

OAB:15.127/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12066, JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a inventariante foi devidamente intimada para dar 

andamento no feito e não se manifestou até a presente data, arquive - se 

os autos provisóriamente com as anotações de praxe.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1092448 Nr: 7282-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCINDA DA SILVA, CLEICE MARIA DA SILVA, 

DEISE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NORBERTO PAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, o inventário dos bens deixados pelo falecimento de Sr. 

NORBERTO PAES DA SILVA falecido em 03/11/2015 (fl. 19), 

ADJUDICANDO a viúva MARIA LUCINDA DA SILVA, tendo em vista que as 

herdeiras renunciaram seus direitos hereditários, fl. 43, ressalvando-se 

possíveis direitos de terceiros prejudicados.Transitada em julgado, 

expeça-se ALVARÁ JUDICIAL a favor da Srª Maria Lucinda da Silva, a fim 

de que efetue a transferência dos veículos em nome do falecido para a 

seu nome, autorizando a transferência dos veículos junto ao 

Detran/MT.Determino que a inventariante proceda com o pagamento da 

dívida descrita a fl. 41.Adotadas tais providências, promovam-se as 

baixas e anotações necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 929671 Nr: 49119-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELY NEGREIROS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO FOGAÇA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIFFANY MIDORY RODRIGUES 

KANASHIRO - OAB:15.623 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 929671

DANIELY NEGREIROS DE SOUSA devidamente qualificada nos autos 

ingressou em juízo com o presente pedido de INVENTÁRIO NEGATIVO 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA pelo falecimento de JOÃO 

FOGAÇA DE SOUSA, falecido dia 10/10/2012 (fl. 21).

Carreou para os autos os documentos de fls. 11/28.

À fl. 29, decisão nomeando inventariante.

Certidões negativas em nome do falecido, fls. 31/36 e fl. 45.

Termo de compromisso, fl.40.

Certidão ANOREG, fl. 46.

Primeiras e últimas declarações prestadas as fls.47/48.

É o relato.

Decido.

Cuida – se de INVENTÁRIO NEGATIVO proposto por DANIELY NEGREIROS 

DE SOUSA devidamente qualificada nos autos pelo falecimento de JOÃO 

FOGAÇA DE SOUSA, falecido dia 10/10/2012 (fl. 21).

Vê que há a necessidade da prestação jurisdicional, pois, prestadas as 

declarações com a menção de ausência total de bens a partilhar, o feito 

se encerra com sentença de homologação do declarado pelo 

inventariante, a qual, através de certidão, servirá de documento para 

instruir processo ou para qualquer outro fim legal.

 ANTE O EXPOSTO, pelo que dos autos constam, HOMOLOGO, por 

sentença, o pedido inicial, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive, para os fins dos artigos 1.489, II, 1.523, I e § único, do Código 

Civil.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Carta de Sentença ou certidão 

equivalente e arquive-se, com as cautelas de estilos.

Publique-se; Registre-se; Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 240944 Nr: 9594-25.2006.811.0041

 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: OSCARINO BATISTA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDEBRANDO BATISTA DE QUEIROZ, ANA 

MARIA DE QUEIROZ, BENEDITA QUEIROZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027-B/MT, EGYDIO DE SOUZA NEVES - OAB:342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THATIANE ZAITUM CARDOSO 

- OAB:12.332 / MT

 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, converto o presente inventário para o rito de arrolamento e 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a partilha de bens de fls. 233/238, referente 

aos bens deixados pelo falecimento de HILDEBRANDO BATISTA DE 

QUEIROZ falecido em 01/05/2006 (fl. 05) e ANA MARIA DE QUEIROZ 

falecida em 10/10/1995 (fl.06), para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados.Após, 

transitado em julgado, expeça-se formal de partilha. 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, 20 de agosto de 2018.Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1144425 Nr: 29370-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDS, WRP, HGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDHGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1144425

Visando solucionar o litígio da forma mais célere, e observando o artigo 

334 do Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 05/11/2018 às 17h45m.

Cientifique-se o Ministério Público

Intimem-se pessoalmente as partes, bem como seus representantes 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 769285 Nr: 22236-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADDSZ, AZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA JABUR RIBEIRO - 

OAB:202389/SP, DANIEL FERNANDES THOMÉ - OAB:213.386/SP, JOSE 

WILZEM MACOTA - OAB:7481, PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - 

OAB:14908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 769285

Na Sentença proferida às fls. 40/46 ficou estabelecida a obrigação do 

Senhor André Zanota em pagar pensão alimentícia aos filhos Rafael da 

Silva Zanota e Ana Karolina da Silva Zanota, a ser depositado na conta de 

titularidade da genitora.

 Entretanto, às fls. 66/75 a genitora dos alimentados requer que a quota 

parte devido à filha Ana Karolina da Silva Zanota seja depositada em conta 

bancária de titularidade da sua: Conta Corrente n.º 9530 – 3, Agência n.º 

4425, Banco Cooperativo do Brasil (756).

Assim sendo, defiro o pedido de fls. 66/69 e determino seja oficiado o 

órgão empregador do Senhor André Zanota (fls. 65), para que deposite a 

quota parte (fls. 08) devida à filha Ana Karolina da Silva Zanota em conta 

bancária de titularidade da sua: Conta Corrente n.º 9530 – 3, Agência n.º 

4425, Banco Cooperativo do Brasil (756).

No mais, permanece inalterada a Sentença proferida às fls. 40/46.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1048962 Nr: 45895-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SAYAO DE FIGUEIREDO, FREDERICO 

MOTTINHA DE FIGUEIREDO, LETICIA MOTTINHA DE FIGUEIREDO 

CALDEIRA, ALICE FERREIRA LEITE, MARCOS JUNIOR ROCHA CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ROSANGELA MOTTINHA DE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICHARD RODIRGUES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.602, RICHARD RODRIGUES DA SILVA - OAB:8602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

ROSANGELA MOTTINHA DE FIGUEIREDO (fl.12), na forma descrita, por 

meio do esboço de fls. 03/06, ressalvando-se possíveis direitos de 

terceiros prejudicados.Após, apresentada a Certidão acerca da existência 

de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Central Notarial de Serviços Compartilhados, expeça-se formal de partilha. 

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, 16 de agosto de 2018.Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 874663 Nr: 13164-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE SERRA DE FIGUEIREDO, ELENICE SERRA 

FIGUEIREDO DE LARA PINTO, REGINA EUNICE FIGUEIREDO CAMPOS, 

LILIAN SERRA DE FIGUEIREDO TROUY, ESPOLIO DE JOSE ROBERTO 

SERRA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE LEITE DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO 

FERREIRA - OAB:12723/MT, FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA - 

OAB:6.990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Código: 874663EUNICE SERRA DE FIGUEIREDO, representada 

por sua filha ELENICE SERRA FIGUERIEDO DE LARA PINTO, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou em juízo com a presente AÇÃO DE 

INVENTÁRIO NA FORMA DE ARROLAMENTO dos bens deixados por JOSÉ 

LEITE DE FIGUEIREDO falecido dia 21/02/2014 (fl. 19). Carreou aos autos 

as certidões negativas da “de cujus” perante a Fazenda Pública Federal 

(fl.47), Estadual/MT (fl. 87) e certidão Municipal (fl.45).Plano de partilha, fls. 

49/50. Concordância da herdeira Lilian Serra de Figueiredo com a partilha 

(fl. 91).Certidão ANOREG, fls. 77.É o relatório.Decido.Cuida – de , 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 LEITE DE FIGUEIREDO falecido 

dia 21/02/2014 (fl. 19), na forma descrita, por meio do esboço de fls. 

49/50. Concordância da herdeira Lilian Serra de Figueiredo com a partilha 

(fl. 91), ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados.Após, 

transitada em julgado, e apresentado o comprovante de pagamento ou 

declaração de isenção do ITCMD, expeça-se formal de partilha. 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, 24 de julho de 2018.Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 919545 Nr: 43123-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SIMÕES HARILSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): R. S. S., Filiação: Neusa Conceição da 

Silva e Simões Harilson dos Santos, data de nascimento: 03/10/2008, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido D. S. S. S., Cpf: 
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06826174154, Filiação: Neusa Conceição da Silva e Simões Harilson dos 

Santos, data de nascimento: 04/06/2012, brasileiro(a), natural de 

Osasco-SP. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Citação da Parte Requerida conforme art. 257, III, do Novo 

Código de Processo Civil

Resumo da Inicial: É uma Ação Declaratória para Reconhecimento de União 

Estável "Post Mortem" ingressada pela Requerente Neusa Conceição da 

Silva, em face do Sr. Simão Herilson dos Santos, falecido em 28 de 

dezembro de 2012, onde é conveniente pontuar que Sra. Neusa e Sr. 

Simão conviveu, irrestritamente, até a data do falecimento do "de cujus". 

Desta união advieram 02 (dois) filhos, Rhayssa Silva dos Santos e Davi 

Simões Silva dos Santos. Segundo exposto pela Sra. Neusa, o de cujus 

tem outro filho, fruto de outra relação conjugal, porém não tem 

conhecimento do paradeiro do mesmo.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.União Estável ‘’Post Mortem’’Autos n.º 

919545A presente Ação de união estável ‘’post mortem’’ fora ajuizada em 

06.05.2014 (fls. 09), e até o presente ano (2017) os herdeiros não foram 

citado/intimado.Assim sendo, conclui-se que os herdeiros encontram em 

local incerto nos termos do art. 256, § 3º do Novo Código de Processo 

Civil, pois desde o ano de 2014 não foi possível sua intimação.Por 

consequência, determino a citação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias, 

conforme art. 257, III, do Novo Código de Processo Civil.Com a defesa nos 

autos, intime-se a parte autora, para requerer o que entender de direito, no 

p r a z o  d e  1 5  ( q u i n z e )  d i a s .  P o r  f i m , 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 07 de novembro de 2017

Marina Roberta da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248112 Nr: 15651-59.2006.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLFGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9896-MT, KELLY CAROLINE DE BARROS WIENEN CORREA DE 

SOUZA - OAB:9605-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB 5332- A - OAB:5332-A/MT, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELISABETE RUTE 

RIETH, para devolução dos autos nº 15651-59.2006.811.0041, Protocolo 

248112, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 722697 Nr: 18251-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLLDO, GRACIELE VALERIA LEMES CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO LUIS DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIRAN SCHUMACHER - 

OAB:20.120/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA - OAB:12.373/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 722697

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC.

Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus 

requisitos.

A parte Exequente requer a intimação do executado, para que efetue o 

pagamento de R$ 2.269,23 (dois mil duzentos e sessenta e nove reais e 

vinte e três centavos), referentes ao período de agosto de 2.016 a março 

de 2.017, sob pena de prisão (fls. 128/130), pois apesar de o devedor ter 

ficado preso de 12.03.2016 a 10.05.2016 (fls. 120) é possível expedir 

novo mandado de prisão por prestações diversas àquela que gerou a 

primeira prisão.

Coaduno com o entendimento da parte Exequente e estabeleço que nos 

presentes autos será executado o período de: agosto de 2.016 a março 

de 2.017, bem como as prestações que se vencerem no curso da ação 

(Súmula n.º 309 do S.T.J.), devendo as prestações pretéritas serem 

executados em outros autos.

 Assim, visando a celeridade processual, intime-se a parte Exequente, 

para apresentar planilha atualizada do débito no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do parágrafo anterior.

Com os cálculos nos autos, nos termos do artigo 528 do Novo Código de 

Processo Civil, intime-se o devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento das prestações alimentícias vencidas, conforme planilha 

apresentada pela parte Exequente, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo.

Se não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não restar 

comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da 

justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese.

Advirta o devedor que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o 

débito, podendo, eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos 

indícios da prática do crime de abandono material (art. 532 do NCPC).

Tendo sido juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, 

intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de direito no 

prazo 05 (cinco) dias.

Havendo pedido de prisão, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 863052 Nr: 4062-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - 

OAB:11.218-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9996, DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - OAB:11.637/MT, KAMILA 

MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16.962/MT

 Impulsiono o feito com intimação do patrono do autor para, em 10 dias 

requerer o que de direito, conforme determinado em fl.226.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 832784 Nr: 38350-97.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IO, JNO, PCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROOSELENY LEITE DE ANDRADE - 

OAB:5211/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar a patrona do requerente para informar seu 

cliente a comparecer em cartório em 5 dias, assinar e retirar o termo de 

guarda, conforme solicitação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021922-47.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LUAN GOMES PAIM (REQUERENTE)

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENANE APARECIDA PEREIRA RIBEIRO DA ROSA (REQUERIDO)

JOSE ESTACIO PAIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de ação que visa 

regular os termos da Curatela, pelo que, designo audiência para entrevista 

do requerido (art. 751, do NCPC), no dia __01___/___10__/2018, às 

___13__h__30___min. Cite-se o interditando e a Srª Jenane Aparecida 

Pereira Ribeiro da Rosa e intimem-se as partes para comparecerem ao ato, 

cientificando-a que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

audiência, poderá impugnar o pedido (art. 752, do NCPC). O pedido de 

tutela de urgência será analisado posteriormente. Cumpra-se e intime-se, 

expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de 

agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1025584-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. D. C. (ADVOGADO(A))

R. T. D. S. J. (REQUERENTE)

J. V. S. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

H. T. N. OAB - 082.604.201-55 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1025584-19.2018.8.11.0041 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 

14798556 - "VISTOS, ETC. Perscrutando 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 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme autoriza o artigo 290 do NCPC. Outrossim, intime-se 

o subscritor da exordial para que aporte ao feito a procuração que 

eventualmente lhe fora outorgado pela parte autora no prazo supracitado, 

sob pena de extinção da demanda, nos termos do artigo 76, §1º, I, do 

Código de Processo Civil/2015. Após, conclusos para deliberação. Às 

providências." Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008245-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. G. N. (AUTOR(A))

E. T. K. G. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. K. C. G. (RÉU)

J. D. D. S. 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 1008245-47.2018.8.11.0041 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 

12993110 - "(...) Outrossim, necessário salientar que as partes pleiteiam a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, todavia, não 

acostou ao feito a necessária e indispensável declaração de 

hipossuficiência, a ser por eles firmadas, bem assim qualquer documento 

comprobatório a demonstrar que preenche os requisitos para o 

deferimento da benesse pretendida, assim, faculto que seja acostado ao 

feito, no prazo de 15 dias, os indispensáveis documentos, sob pena de 

indeferimento da inicial. Após, com o encarte do alusivo documento, 

considerando a existência de interesse de incapaz, manifeste-se o 

Ministério Público, nos termos do art. 698 do CPC e, por conseguinte, 

volvam-me conclusos para deliberação. Às providências." Cuiabá/MT, 21 

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: 1014631-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. S. (AUTOR(A))

K. A. D. A. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1014631-93.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 14871314, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 21 de 

agosto de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de 

Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025604-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA WANDERLEY REGO (REQUERENTE)

THIAGO DE CARVALHO MIGLIATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER VILELA REGO JUNIOR (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 

14859722, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 21 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005247-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEEMIAS SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANY DE CASTRO SILVA (RÉU)

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 1005247-09.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, analisando os 

autos, verifico que o autor pretende 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$ 20.000,00 à causa, porém, o requerente informa 

que a de cujus deixou um bem imóvel que vale, ao menos, R$ 150.000,00, 

valor este que será oportunamente revisto, na medida em que não houve a 

sua avaliação, razão pela qual postergo a apreciação do pedido de 

gratuidade para após a apresentação das primeiras declarações, bem 

como quanto à retificação do valor da causa. Lado outro, perscrutando os 

autos, verifico que o interessado Neemias Soares de Oliveira vindica sua 

nomeação como inventariante, aduzindo que era convivente da de cujus. 

Todavia, conforme se extrai dos documentos encartados no processo, 

especialmente da certidão de óbito da extinta, que esta era solteira, ID. 
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12026433, portanto, é imperativo o reconhecimento da existência de união 

estável entre o interessado e a falecida, todavia, 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, o interessado deverá postular o reconhecimento 

do direito alegado nas esferas ordinárias. Em decorrência, não há que 

falar em sua nomeação como inventariante, tampouco autorizada está em 

figurar como interessado nos autos, enquanto não seja reconhecida a 

existência da alegada convivência com a inventariada 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 meeiro do Sr. Neemias, 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. Em decorrência, ausentes documentos a evidenciar a união 

estável entre o Sr. Neemias e a falecida justifica-se a remessa do pedido 

de reconhecimento da união estável às vias ordinárias. Ante o exposto, 

faculto a emenda da peça de ingresso para que sejam colacionadas aos 

autos provas robustas da existência de convivência com a de cujus, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem assim demais providências que entender 

pertinentes. Decorrido o lapso, certifique-se e conclusos. Às 

providências. Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005058-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASCENDINO PEDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO (ADVOGADO(A))

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAYCE BATISTA PEDROSO (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 1005058-31.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, analisando os 

autos, verifico que o autor pretende 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$ 100,00 à causa, pois trata-se de pedido de 

inventário negativo, 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 o interessado Ascendino Pedro de Souza vindica 

sua nomeação como inventariante, aduzindo que era convivente da de 

cujus. Todavia, conforme se extrai dos documentos encartados no 

processo, especialmente da certidão de óbito da extinta, que esta era 

solteira, ID. 11996841, portanto, é imperativo o reconhecimento da 

existência de união estável entre o interessado e a falecida, todavia, tal 

pretensão não encontra guarida no procedimento de inventário judicial, 

seja litigioso ou na forma de arrolamento, a menos que tenha prova 

robusta da existência da união, pois, do contrário, o interessado deverá 

postular o reconhecimento do direito alegado nas esferas ordinárias. 

Nesse sentido: 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) 

Em decorrência, não há que falar em sua nomeação como inventariante, 

tampouco autorizado está em figurar como interessado nos autos, 

enquanto não seja reconhecida a existência da alegada convivência com 

a inventariada ou encartado ao feito provas robustas da união ventilada. 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. Assim, tendo em vista 

que não fora demonstrada a condição de meeiro do Sr. Ascendino, sequer 

poderia figurar nos autos do inventário. Outrossim, vislumbro que a 

herdeira Theury Pedrosa de Souza possui atualmente 19 (dezenove) 

anos, razão pela qual deverá ser regularizada a sua representação 

processual. Ante o exposto, faculto a emenda da peça de ingresso para 

que sejam colacionadas aos autos provas robustas da existência de 

convivência com a de cujus, no prazo de 15 (quinze) dias, como também 

seja realizada a regularização da representação processual da herdeira 

Theury, bem assim demais providências que entender pertinentes. 

Decorrido o lapso, certifique-se e conclusos. Às providências. Cuiabá/MT, 

21 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1020754-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. M. D. A. (ADVOGADO(A))

M. F. D. X. (ADVOGADO(A))

A. K. K. (ADVOGADO(A))

J. S. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. T. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1020754-10.2018.8.11.0041 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 

14494736 - "(...) Prosseguindo, verifico que a autora não informou na 

inicial o endereço do requerido, noticiando que o mesmo encontra-se em 

lugar incerto e não sabido, bem como vindicou a este juízo que realize 

buscas para localizar o requerido. Em decorrência, foi realizada pesquisa 

de endereço, no sistema conveniado ao TJMT (TRE), a fim de obter o atual 

paradeiro do requerido, todavia, sem sucesso, pois conforme extrato 

acostado a presente, é o mesmo endereço da requerente. Desta feita, 

faculto a parte autora, o prazo de 15 (quinze) dias, para informar o 

endereço do requerido, conforme a disposição do art. 319, inciso II, do 

NCPC, sob pena de indeferimento da inicial. Após, com o decurso do 

aludido prazo, conclusos para deliberação. Às providências." Cuiabá/MT, 
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21 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216879 Nr: 25575-31.2005.811.0041

 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: JBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9.879/MT, VALDECIR CALÇA - OAB:5.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KATIA REGINA 

SANTANA NUNES, para devolução dos autos nº 25575-31.2005.811.0041, 

Protocolo 216879, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003736-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FATIMA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

DILMA GUIMARAES NOVAIS (ADVOGADO(A))

FELICISSIMO BOLIVAR DA FONSECA (REQUERENTE)

REGINA MARIA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

ALEXANDRE SLHESSARENKO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GONCALO SILVA RODRIGUES (INVENTARIADO)

CLOVIS RODRIGUES DE ARRUDA GOES (INVENTARIADO)

Damião de Lara Rodrigues (INVENTARIADO)

ANTONIO NUNES DA SILVA RODRIGUES (INVENTARIADO)

ROSALINA DA SILVA MONTEIRO RODRIGUES (INVENTARIADO)

EDSON BOM DESPACHO S RODRIGUES (INVENTARIADO)

CAMILA RODRIGUES DE ARRUDA GOES (INVENTARIADO)

JOSE LUIZ NUNES DA SILVA RODRIGUES (INVENTARIADO)

HILTON NUNES DA SILVA 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 1003736-73.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de ação de 

Abertura de Inventário interposta por Regina Maria da Silva Rodrigues, 

Rosangela Fátima Rodrigues da Fonseca e Felicissimo Bolivar da Fonseca 

em razão do falecimento de Benedito Nunes Rodrigues. Perscrutando os 

autos, vislumbro que a primeira e segunda requerentes são filhas do 

extinto, sendo que a Sra. Rosangela é casada, em regime de comunhão 

parcial de bens, com o terceiro requerente Sr. Felicissimo, portanto, este 

não é herdeiro do de cujus. De outro viés, verifico que a parte autora 

incluiu os herdeiros do de cujus como inventariados, contudo, os 

herdeiros devem participar desta ação como interessados e, tão somente, 

o falecido Sr. Benedito Nunes Rodrigues, deverá ser incluído no polo 

passivo da presente demanda, na condição de inventariado. Outrossim, 

verifico que os documentos anexados nos ID’s. 11821447, 11821449, 

11821452 e 11821454 referem-se a outros procedimentos que não são 

parte desta ação de inventário, contribuindo para a avolumação 

desnecessária do processo virtual e, em decorrência, comprometendo a 

célere tramitação, conforme as disposições do art. 32 e s.s, da Resolução 

TJMT/TP nº 03 De 12 de Abril de 2018 - PJE, ad litteram: Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados.(g.n) Art. 36. Os documentos que forem juntados eletronicamente 

em autos digitais e reputados manifestamente impertinentes pelo 

magistrado, poderão ter sua visualização tornada indisponível por 

expressa determinação judicial, observado o contraditório. Desta feita, 

determino que a parte autora seja intimada para efetue a emenda da inicial, 

retificando os polos ativo e passivo da presente demanda, bem assim 

realize a retirada dos documentos impertinentes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo sem o devido 

cumprimento da determinação, certifique-se e conclusos, todavia, atendido 

o determinado, igualmente, deverá ser certificado e, na sequência, 

prosseguir com o cumprimento da decisão que se segue. Sem prejuízo da 

deliberação supra, recebo a emenda à inicial, por conseguinte, nomeio 

como inventariante a filha do de cujus Regina Maria da Silva 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 pela inventariante ou, alternativamente, através de 

procurador com poderes especiais, nos termos do art. 618, III do NCPC. Na 

mesma oportunidade, a inventariante deverá colacionar aos autos as 

certidões negativas de débitos das Fazendas Públicas Federal, Estadual 

(expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal em nome do 

falecido, além de certidão negativa de imposto de renda e o comprovante 

de pagamento/isenção do ITCD, devidamente acompanhado da GIA-ITCD e 

ITCD, assim como deverá trazer aos autos 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, 

eventual retificação do valor da causa e no tocante a necessidade do 

pagamento de custas remanescentes. Às providências. Cuiabá/MT, 21 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: 1011986-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS (ADVOGADO(A))

ELANE MARINHO MENDES (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 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 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005047-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

VANIA ALVES PRESTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003872-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

SILVANA DE FARIA MOREIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

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: 1003531-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MAURA ALVES RONDON (AUTOR(A))

LIDIANE SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

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: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: 1014282-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA FERNANDES LEITE (AUTOR(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

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 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010462-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO (ADVOGADO(A))

MARIA DO ROSARIO FILIPPOZZI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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, 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: 1023596-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIAS SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA 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:Diante do exposto e 

considerando o que consta dos autos, JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso 

V, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se o presente processo, mediante as baixas e 

anotações de estilo. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009726-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

LUCENILDA GRASSI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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: 1002826-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

MARILZA BENEDITA DE SOUZA DA SILVA (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 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 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003117-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK HENRIQUE DIAS PRADO (ADVOGADO(A))

ADEMILSON DEVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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 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: 1002890-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA ROBALINHO FURQUIM (AUTOR(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(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 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: 1009110-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MYRIAM DIVINA DE SOUZA (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 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0504967-03.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

OLIVA MARIA NAZARENO DA SILVA (AUTOR(A))

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: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: 1003690-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA MAXIMO SOARES (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 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026399-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THADEO SOBOCINSKI NETO (ADVOGADO(A))

JORGE CARLOS MARCELINO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A (REQUERENTE)

CRISTIANO BERNARDO ROVEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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 conhecimento e julgamento da presente lide 

em favor do juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca 

da Capital. Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as 

baixas necessárias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência." OBSERVAÇÃO: O 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: 1008242-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

LEONARDO DA SILVA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUB PROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

DECLINO da competência para conhecimento e julgamento da presente lide 

em favor do juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca 

da Capital. Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as 

baixas necessárias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. " 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 882342 Nr: 18167-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLE BEATRIZ BRAGA SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ESTADUAL DE 

ADMINISTRAÇÃO, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN CARLOS SANTORE - 

OAB:OAB/MT 6.170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ, NÃO CONSTITUÍDO - OAB:, NOILVIS KLEM 

RAMOS - OAB:13100

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 706635 Nr: 652-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 
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ESTADO DE TRABALHO EMPREGO E CIDADANIA E ASSISTRNCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT, PROCURADORIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Tendo em vista petição de fls. 93/95, intimo a parte executada para tomar 

ciência da decisão de fls.92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 794227 Nr: 538-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL 

DE SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C F N COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES 

DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC, NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 794227 – Consignação em Pagamento

Vistos etc.

 Antes de analisar o pedido de citação editalícia da requerida (fl. 43), 

determino a prévia requisição de informações acerca do endereço dela 

junto ao BACENJUD.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 790004 Nr: 44041-29.2012.811.0041

 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: IZONEL RODRIGUES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 790004 – Execução

 Vistos etc.

Ante a concordância da parte autora (fl. 89) e decurso de prazo para 

apresentação impugnação pelo réu (fl. 90), HOMOLOGO os cálculos 

constante de fl. 87 e, nos moldes do art. 535, §3º, do CPC , DETERMINO a 

expedição dos competentes ofícios requisitórios, em favor dos credores.

Após, arquivem-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 848533 Nr: 51863-35.2013.811.0041

 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: DANIEL DINO DE SOUZA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora o pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, 

do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da 

concessão da gratuidade da justiça.Transitada em julgado, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo.P.I.C.Cuiabá/MT, 20 de agosto de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 451932 Nr: 24107-56.2010.811.0041

 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: BOMBASSARO & ESPANHOLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE INFORMAÇÕES E OUTRAS 

RECEITAS - GIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - 

OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.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.Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 837958 Nr: 42688-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTILEIDE DIAS DE NORONHA SILVA, GILCA SEIXAS 

SOUSA, HERNANDES SILVA COUTINHO, IRACY MARTINS BORGES, 

ISAIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, GRACIELA RODRIGUES DE ALMEIDA, 

JUVENCIO VITOR DA CONCEIÇÃO, JAIR RIBEIRO TEIXEIRA, JOSÉ 

FLORÊNCIO DE OLIVEIRA, KATIA MARILDA DA SILVA ROMIO, JOHN 

LENNON LUCIO DE MORAIS, JERUSALEM ALVES ARAUJO, JULIANA 

SARAGIOTO SILVA, JUSTINO PINHEIRO DOS SANTOS, LUIZE DA 

CONCEIÇAO E SILVA, KATIA MOREIRA XAVIER RIBEIRO, LAURO 

MAIOLINO RIBEIRO, LICINHA LUIZ PEREIRA, MARCO TÚLIO DE OLIVEIRA 

RANGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 837958 – 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, 20 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 400520 Nr: 33300-32.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIETA ALVES MARTINS, ANTONINA COELHO 

PINTO FLORES, ANTONINA RIBEIRO DE MUSIS, ANTONIO BELOTO 

SOBRINHO, ANTONINA DE ARRUDA AQUINO, ANTONIO DE PADUA 

SOUZA, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT, 

ANTONIO DE SOUZA SOBRINHO, ANTONIO FERREIRA DA SILVA, 

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE ANTONIETA 

AUXILIADORA DE QUEIROZ SILVA, VANDERSON CARLOS DE QUEIROZ 

SILVA, VANDERLEI GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3.565-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 400520 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Ante o decurso de prazo para apresentação impugnação (fl. 207), 

HOMOLOGO os cálculos constante de fls. 154/201 e, nos moldes do art. 

535, §3º, do CPC , e DETERMINO a expedição dos competentes RPV´s de 

acordo com o Provimento nº 11/2017-CM, observando-se o montante 

individualizado de cada credor.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 724419 Nr: 20080-93.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO EVANGELISTA BASTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:, LAIANA LARISSA NOGUEIRA PENA - OAB:MT/ 17.886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT

 Autos nº 724419 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 184/185v, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 186/187).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 801500 Nr: 7932-79.2013.811.0041

 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: LEILIANE PEREIRA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIONALDO MADEIRA COSTA - 

OAB:OAB/MT 13.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 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.Por conseguinte, REVOGO a antecipação dos 

efeitos da tutela concedida na espécie (fls. 41/42v).Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor 

atualizado da causa, cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no art. 98, 

§3º, do CPC, eis que beneficiária da gratuidade da justiça.Preclusas as 

vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de 

estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 375124 Nr: 11414-74.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA LESSAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 375124 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

DETERMINO a expedição do competente RPV de acordo com o Provimento 

nº 11/2017-CM, relativamente aos honorários advocatícios fixados à fl. 

159v.

Após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 343023 Nr: 13114-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA APARECIDA DA LUZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MTU - ASSOCIAÇÃO 

MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS

 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: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944, PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A MT, RODRIGO RIBEIRO VERÃO (PROC. MUNICIPAL) - 

OAB:8.495/MT

 Autos n.º 343023 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Autorizo o levantamento da importância depositada na espécie, em favor 

do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado 

(FUNADEP) – art. 33, §2º da Lei Complementar nº 146/2003, mediante a 

expedição do competente alvará.

Após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 348950 Nr: 19292-84.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, Anderson rodrigo de sá - OAB:348950, DANIELLE 

BARROS GARCIA - OAB:9.599/MT, JULIANA FERREIRA GOMES DA 

SILVA - OAB:9776/MT, MARCELO DE OLIVEIRA - OAB:11694-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 348950 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente para, querendo, manifeste-se sobre os a 

impugnação apresentada pelo executado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 935397 Nr: 52263-15.2014.811.0041

 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: ATAIDE DE CAMPOS MALHEIROS FILHO

 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:

 Autos n.º 935397 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença prolatada à fl. 45, 

arquivando-se, em seguida, o presente feito, com as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 433901 Nr: 13168-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CESAR MOREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT

 Autos n.º 433901 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Ante a concordância da parte executada (fls. 213/214), HOMOLOGO os 

cálculos constantes de fls. 208v/210 e DETERMINO a expedição dos 

competentes RPV´s de acordo com o Provimento nº 11/2017-CM.

Atente-se a Secretaria Judicial para a penhora no rosto dos autos 

realizada à fl. 217, relativamente ao crédito pertencente ao exequente, 

devendo, contudo, o valor referente aos honorários advocatícios serem 

liberados em favor da causídica constituída na espécie.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 733975 Nr: 30242-50.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE ORRO VILÁ, MARILENE APARECIDA 

BARBOSA ORRO VILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O, Lívia Simão de Freitas - OAB:3.410/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - 

OAB:6479

 Autos n.º 733975 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista a informação de fls. 146/148, para realização da perícia 

médica determinada na espécie (fl. 137/137v), nomeio em substituição ao 

expert anteriormente nomeado a Médica Psiquiatra LUISA FORTE STUCHI, 

com endereço à Rua das Dalias, n. 551 - Jardim Cuiabá - Cuiabá-MT, tel.: 

(65) 9810-09930/(65) 9842-21011 e e-mail: luisastuchi82@me.com, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.

No mais, prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fl. 137/137v.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 217127 Nr: 25899-21.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA CRISMÂNCIO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 217127 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Intime-se a parte requerida para, querendo, manifeste-se sobre o pedido 

de habilitação dos herdeiros da requerente, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 987210 Nr: 17240-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA FERREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COHAB - COMPANHIA DE HABILITAÇÃO 

POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, ARLINDO NICOLAU DE 

CAMPOS, MARIA ADELINA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Autos n.º 987210 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Tendo em vista a notícia do falecimento do requerido Arlindo Nicolau de 
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Campos (fl. 64), SUSPENDO o andamento processual, nos termos do 

artigo 313, I, do CPC.

Por conseguinte, determino a intimação da autora para que promova a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, no prazo de 90 (noventa dias), nos moldes do art. (art. 313, 

§2º, I, CPC).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 849860 Nr: 52993-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA VICUNA BOTELHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA DO MUNICIPIO) - OAB:7892/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Autos n.º 849860 – 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, 20 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 311778 Nr: 18318-81.2007.811.0041

 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: FRANCISCO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILDETE DE OLIVEIRA SILVA 

BENEVIDES - OAB:OAB/MT 19147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA LIZ DE OLIVEIRA 

FUZETTI - OAB:Proc. Federal, EDNA DE SOUZA MIRANDA SOARES - 

OAB:3958/MT

 Autos n.º 311778 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

apreciação do recurso de apelação interposto pela parte requerida, 

consignando as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC).

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 912849 Nr: 38762-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL NETTO, SALETE SANTINA NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PESSOA INCERTA E DESCONHECIDA, RONI 

CLEY DE O RODRIGUES, ATELINO PAULO DOS SANTOS, ANTONIO 

MARCOS DE FARIAS, LUIZ CARLOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - OAB:7242

 Autos n.º 912849 – Usucapião

 Vistos, etc.

Concedo aos autores os benefícios da gratuidade da justiça.

No mais, prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fl. 137.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 393139 Nr: 28825-33.2009.811.0041

 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: ARYELLE VICTOR SCHIMOLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180/MT, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, GIAN 

CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA C. 

CAVALCANTI - PROC DO ESTADO - OAB:

 Ante ao exposto, DEFIRO o bloqueio judicial, via Bacenjud, no valor total 

de R$ 1.076,72 (um mil e setenta e seis reais e setenta dois centavos) da 

conta única do Estado de Mato Grosso, com posterior transferência para a 

conta única do Poder Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício 

ao Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça deste 

Estado, para que proceda ao rastreamento e vinculação do valor aos 

presentes autos.Em seguida, intime-se a fornecedora UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CNPJ n. 03.533.726/0001-88, 

para que forneça o medicamento, sob a garantia dos valores aqui 

bloqueados.Apresentada as prestações de contas, voltem-me os autos 

conclusos para a expedição de alvará em favor da fornecedora. E na 

mesma oportunidade, intime-se o requerido para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.Sem prejuízo, colha-se o parecer ministerial e, após, 

retornem conclusos para prolação de sentença.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 20 de agosto de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1325598 Nr: 14665-85.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEMAR LUZ E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1325598 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, nos 

moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 736126 Nr: 32525-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE CAMPOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S.I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:OAB-MT 

12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896/MT, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 736126 – 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 de fls. 458/461.

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, 20 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 252882 Nr: 18624-84.2006.811.0041

 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: ESPOLIO DE WALDINO ALVES DE BRITO, VILNEY 

SOUZA BRITO, VAGNO DE SOUZA BRITO, VILCLER DE SOUSA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISNEY DURAN VILELA - 

OAB:10.57, MARILENA VIEIRA DA SILVA - OAB:82185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORGIVAL VERAS DE 

CARVALHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.468/MT, MÁRCIA 

REGINA SANTANA DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, 

PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 252882 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Intimem-se os exequentes para, querendo, manifestem-se sobre a 

impugnação apresentada pela parte executada, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 911790 Nr: 38026-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THYAGO JORGE MACHADO

 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 (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 911790 – 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, 20 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1021610 Nr: 32731-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIVAL PEREIRA BRITO

 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: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Autos n.º 1021610 – 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, 20 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 845181 Nr: 48893-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSIANE LIMA DA SILVEIRA

 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: FRANCISCO ASSIS DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROCURADOR, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 845181 – 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, 20 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 233523 Nr: 2861-43.2006.811.0041

 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: N. E. G. S., MARCELE GOMES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, 

ANTONIO ALVES BESSA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ABRAHÃO FAIAD - 

OAB:7656-DF, LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - OAB:3759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA LIMA DE PAIVA - 

OAB:13.775/DF, KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO - OAB:14267, 

LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - 

OAB:6.270/MT, RAUL CANAL - OAB:10308/DF

 Autos n.º 233523 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Intimem-se, pessoalmente, os autores para, no prazo de 20 (vinte) dias, 

regularizarem sua representação processual, sob pena de extinção sem 

resolução de mérito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 822659 Nr: 28812-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDOVAL CARDOSO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISANTO DE SOUZA 

GOMES - OAB:13.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MARIA COSTA 

PEREIRA COUTINHO - OAB:17459-O

 Autos n.º 822659 – Cumprimento de sentença.

 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, ainda, a Fazenda Pública para, em igual prazo, cumprir a 

obrigação de fazer imposta na sentença, consignando que o 

descumprimento ensejará o cometimento do crime de desobediência.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 850266 Nr: 53343-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON FERREIRA BRAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Vistos, etc.

Aguarde-se o desfecho do Agravo de Instrumento interposto pela parte 

executada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 880045 Nr: 16791-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIO DE SOUZA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 927109 Nr: 47714-59.2014.811.0041

 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: RENAN PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO 

CONCURSO PUBLICO DA POLICIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NPJ-UFMT - OAB:6274, PAULO 

COSME DE FREITAS - OAB:3739, SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO 

OLIVEIRA - OAB:7149-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 Certifico que não constou o nome do advogado da impetrada razão pela 

qual remeto os autos para nova intimação: "Diante do exposto, CONCEDO 

A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, 

confirmando a liminar anteriormente deferida na espécie.

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei 

acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens".

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013019-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEYR LIMA DE MELO (ADVOGADO(A))

EDIVALDO LIMA DE MELO (IMPETRANTE)

EDIVALDO LIMA DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1013019-91.2016.8.11.0041. IMPETRANTE: EDIVALDO LIMA DE MELO 

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A 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. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022927-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (ADVOGADO(A))

C&A MODAS LTDA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004145-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUDREY THOMAZ ILITY (AUTOR(A))

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031296-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

ESLY GERALDO PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012351-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIL AVELINA DA SILVA ROSA (AUTOR(A))

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

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: "Vistos, etc. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar contestação. Nos termos do artigo 98 do CPC, defiro o pedido 

de pagamento das custas em duas parcelas iguais. 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: 1024471-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DANIEL DE SOUZA (AUTOR(A))

JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024987-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORAIDES FERREIRA DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

CELY REGINA FRANCA DOS SANTOS QUEIROZ DE MEDEIROS 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO - CMM 

SEDUC/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: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: 1014017-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

elysson galvão suzuki filipin de sena (IMPETRANTE)

elysson galvão suzuki filipin de sena (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PÚBLICO DO 

SISTEMA PENITENCIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

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 da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Em decorrência da decisão que indeferiu a liminar, 

sobreveio petição (Id. 14684458) da Parte Requerente postulando a 

reconsideração desta. Contudo, compulsando os autos, constato que não 

se detectam fatos novos, circunstâncias relevantes ou adequabilidade 

probatória para rever a decisão, portanto, não havendo o que se 

reconsiderar. Ademais, havendo a decisão incorrida em contradição, erro 

material, omissão ou obscuridade, o sistema processual dispõe de 

instrumento próprio para a sua correção ou irresignação. Desta maneira, 

deixo de acolher o pedido de reconsideração (Id. 14684458), mantendo na 

íntegra a decisão tal qual fora lançada. Intimem-se Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026781-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO DOS REIS JUNIOR (IMPETRANTE)

ANA LIGIA LEITE DOS REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO ESTA DO 

DE MATO GROSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas QBN 3178, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 
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(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852172 Nr: 55027-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRCE MARIA BOTELHO RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853214 Nr: 55931-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VANDERLEY DE QUEIROZ, LUCIANA MOREIRA 

MARTINES, EUNICE IZABEL TAQUES VITAL, MARCIO KLERESON DA 

SILVA, MARLY LIMA, MARIA NADIR DO PRADO CARMO, VALDECYL 

GUIMARÃES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867865 Nr: 7833-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARTA DE JESUS CARVALHO, ANDRE LUIZ 

DOS SANTOS SOUZA, RODOLFO RODRIGUES DE ALMEIDA, WESLEY 

FRANCISCO SILVA ALMEIDA, EDVALDO VERSALLI CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denezio Pio da Silva - 

OAB:14087/MT, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - OAB:15306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869241 Nr: 8965-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA BEZERRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO DOS SANTOS - 

OAB:16870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887138 Nr: 21345-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIL ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10.036, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250337 Nr: 1777-61.1993.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MELNEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ESTADUAL DE INDUSTRIA E 

COMERCIO E ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO NASCIMENTO 

POLICARPO - OAB:3761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANCISCO ANIS 

FAIAD, para devolução dos autos nº 1777-61.1993.811.0041, Protocolo 

250337, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48197 Nr: 9807-41.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENY FRANÇA, ELIFAS MONÇÃO, MIGUEL MACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, Mário Aparecido Leite C. Prates - 

OAB:4.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ANDRADE 

LIMA FILHO - 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):

 Cod. Proc.: 849608 Nr: 52804-82.2013.811.0041

 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: AULENI DIAS FREITAS DE MORAES, MAGLAINE 

PEREIRA DE SOUZA CUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE DE LAET E SOARES - 

OAB:6.119 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865704 Nr: 6148-33.2014.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENEIDE DIAS DE FREITAS MAGALHAES, ANA 

PAULA BATISTA SILVA DE LIMA, LUZIA DA SILVA MARQUES MERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE DE LAET E SOARES - 

OAB:6.119 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879098 Nr: 16219-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROTILDES CELESTINA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887137 Nr: 21344-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEFONSO TAQUES DE LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10.036, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887144 Nr: 21349-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO PEREIRA DE MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10.036, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 462166 Nr: 30853-37.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON JOSÉ DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSSELLO FRANSOSI - 

OAB:6.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730825 Nr: 26911-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO JORGE DA CRUZ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDIANE DIAS DE JESUS - 

OAB:13.541-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783306 Nr: 37001-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJAIR MARTINS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GISELE WAHL DE 

ALCANTARA - OAB:11240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853792 Nr: 56415-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO TIBURCIO DO NASCIMENTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MARIO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:3637-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904119 Nr: 32926-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA SILVA, EDILAINE CONCEIÇÃO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DO 

ESTADO/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9.059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, ISABELA CORTESE DE OLIVEIRA - OAB:21157/O, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147, PAOLA REZENDE 

BEJARANO - OAB:22.309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:29161

 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910631 Nr: 37283-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITO ALAN RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVERA - 

OAB:OAB/MT 9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915868 Nr: 40740-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON AMORIM DE MELO, CRISTIANY BRUNO DE 

OLIVEIRA, ELIANE LEITE, ELI TEREZINHA MUNZ DA CONCEICAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027056 Nr: 35381-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA APARECIDA 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

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433431 Nr: 12869-40.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DA 

SECRETARIA DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA GOMES DA SILVA - 

OAB:10.384-B, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714931 Nr: 9277-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERTANI - 

OAB:14.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851008 Nr: 54006-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA APARECIDA DE SOUZA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856984 Nr: 59231-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES LEITE PINHEIRO, ALCIMAR DA COSTA LUZ, 

AMBRÓSIO SOARES DE SIQUEIRA, ANTÔNIO BENEDITO MOREIRA, 

ALCINO FERREIRA DO NASCIMENTO, ANTÔNIO CELESTINO DE OLIVEIRA, 

ARTUR ZEFERINO DA LUZ, EDIMIR DE OLIVEIRA, EDNEI CAPISTRANO DA 

PENHA, BENEDITO EDMAR RODRIGUES, ANTÔNIO RODRIGUES FILHO, 

EDIMIRSON OTÁVIO JOSÉ DE OLIVEIRA, EDSON DUARTE BELEM, 

BENEDITO ARRUDA PINTO FILHO, ILDEFONSO TAQUES DE LUCENA, 

EDSON JOSE DE SOUZA, EDSON GAUNA DE ALMEIDA, FRANCISCO 

RODRIGUES DA SILVA NETO, ÉZIO MARTINS DO PRADO, ELÍZIO 

ALEXANDRE ANTUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 7.892

 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 Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 926981 Nr: 47643-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA JOSENE BARBOSA PEREIRA

 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.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Juntados os documentos solicitados, retornem os autos para a contadoria 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 760468 Nr: 12830-72.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174/MT, marco aurelio alves de souza - OAB:14134-E, 

MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

PARCIALMENTE O PEDIDO, formulado por DORALICE SILVA SOUZA, tão 

somente para autorizar a Requerente receber o auxilio doença até a data 

da perícia realizada neste autos, ratificando a liminar deferida às fls. 31/32 

e, por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as devidas baixas.P.I.C.Cuiabá, 20 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.: 890507 Nr: 23573-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHYOGO SOARES DE OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - 

OAB:161.187/RJ, LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - 

OAB:3098/MT, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22.926, TENARÊSSA 

APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA DIAS SARDINHA 

SEGURASSE - OAB:161.187/RJ, LEONARDO RODRIGUES CALDAS - 

OAB:113.756/RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13.100/MT

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado por DHYOGO SOARES DE OLIVEIRA RODRIGUES, e por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno o Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a 

interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se 

os autos com as devidas baixas.Transcorrido o prazo sem a interposição 

de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos 

com as respectivas baixas.P.I.C.Cuiabá-MT, 20 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.: 354609 Nr: 25022-76.2008.811.0041

 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: NELYSON APARECIDO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - 

PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Vistos, etc.

Atento à manifestação do Requerente às fls.479/480, bem como ao lapso 

temporal entre o deferimento da liminar e o seu efetivo cumprimento, 

determino a intimação do Requerido para que realize o pagamento dos 

valores das pensões não cumpridas desde a intimação da da medida 

liminar até a presente data.

Isto feito, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para a apreciação dos recursos interpostos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 407528 Nr: 38789-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANNA MONTES CLAROS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO - OAB:10.402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVILLIN LYRA N. FIGUEIREDO 

- OAB:10591

 Intimo os patronos da autora para, no prazo de 05 dias, se manifestarem 

quando à não comprovação, pelo executado, do pagamento da RPV 

referente aos honorários de sucumbência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 466934 Nr: 33962-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA ZANIN HUÇALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO OLIVEIRA AMADO - 

OAB:11.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, MÁRIO MÁRCIO DE 

LARA SORIANO - OAB:3.946/MT

 Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, ACOLHO os 

embargos de declaração aforados por MARCIA REGINA ZANIN e OUTRO 

para, doravante, DECLARAR a existência de erro material na decisão 

embargada de fl. 184, chamando o feito à ordem e retifico a parte 

dispositiva para fazer constar da seguinte forma:

“Determino a expedição da requisição de pequeno valor ou ofício 

requisitório, conforme o caso, em favor do exequente e seu patrono, 

observando-se o disposto no art. 535, §3º, incisos I e II, bem como na 

Constituição Federal, conforme os valores apresentados às fls. 181/183”.

No mais, mantenho os demais termos da decisão tal como lançado.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, certifique-se o transito 

em julgado e arquivem-se os autos até sua quitação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1321627 Nr: 13668-05.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUBER SILVA CAMARGO

 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:

 Assim, o cumprimento da sentença se operará nos próprios autos, 

desincumbindo a instauração de processo autônomo de liquidação.

Desta maneira, reconhecendo a ausência de pressupostos processuais, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 330, inciso I, do CPC, e 

por 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 recursal certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas.

P.R.I.C
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1323140 Nr: 14102-91.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->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:

 Assim, o cumprimento da sentença se operará nos próprios autos, 

desincumbindo a instauração de processo autônomo de liquidação.

Desta maneira, reconhecendo a ausência de pressupostos processuais, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 330, inciso I, do CPC, e 

por 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 recursal certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas.

P.R.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 343674 Nr: 13914-50.2008.811.0041

 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: HIGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉA EMILE MACIEL JORGE DE 

SOUZA - PROC. FEDERAL - OAB:Mat. nº 1585180

 Isto posto, pelas mesmas razões acima expostas, julgo improcedente o 

pedido da Ação Cautelar n°2009/99, Código n°334266, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, apenso a estes autos. Assim, 

determino que se translade cópia desta decisão aos autos da Ação 

Cautelar n°2009/99, Código n°334266. Condeno a Requerente ao 

pagamento de custas processuais que fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de 

Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de 

pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta 

decisão. Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as devidas baixas.P.I.C.Cuiabá, 20 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.: 334266 Nr: 4939-39.2008.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA IZABEL GENTILE NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA LAGES 

ECHEVERRIA - PROCURADORA FEDERAL DO INSS - OAB:

 Isto posto, pelas mesmas razões acima expostas, julgo improcedente o 

pedido da Ação Cautelar n°2009/99, Código n°334266, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, apenso a estes autos. Assim, 

determino que se translade cópia desta decisão aos autos da Ação 

Cautelar n°2009/99, Código n°334266. Condeno a Requerente ao 

pagamento de custas processuais que fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de 

Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de 

pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta 

decisão. Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as devidas baixas.P.I.C.Cuiabá, 20 de agosto de 2018.MARCIO A. 

GUEDESJuiz de Direito da 2ª VaraEspecializada da Fazenda Pública

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002899-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDER ANDERSON ANDRADE GONZAGA (AUTOR(A))

MAISA ALVES DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: 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: 1018933-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

CLARICE DE ARAUJO BORGES (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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006955-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKO RODRIGO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

ELIAS ALVES DE MORAES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS 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 (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Ante a todo o exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para ratificar a liminar deferida 

nos autos, a fim de DETERMINAR ao impetrado a imediata liberação das 

mercadorias apreendidas pelo TAD n. 1129006-5. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra 

do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao 

duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, 

subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, como previsto 

no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da 

Súmula 105 do STJ. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013653-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO JOSE ALVES (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Isto posto, acolho o 

pedido de extinção formulado pelo Embargante, e de consequência, com 
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base no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Transitado em julgado, 

certifique-se e arquivem-se com as respectivas baixas. Sem custas e 

honorários. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027880-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MORALES BLANCO (IMPETRANTE)

PASCOAL BELOTTI NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE GESTAO FLORESTAL - SUGF (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Dessa forma, com 

fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas processuais e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017622-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JEAN PEREIRA DE MACEDO (AUTOR(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Verifico dos autos que 

houve a notificação/citação de uma das partes adversa que apresentou 

contestação (Id. 9407092) e, após, devidamente intimado, em petição de 

Id. 12808508 manifestou pela concordância quanto ao pedido de 

desistência da parte Autora. Isto posto, acolho o pedido de extinção 

formulado pelo Embargante, e de consequência, com base no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito. Transitado em julgado, certifique-se e 

arquivem-se com as respectivas baixas. Sem custas e honorários. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006089-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA (ADVOGADO(A))

TEREZA RIBEIRO DE MELLO - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ME E EPP 

(IMPETRADO)

RAFAEL DA CRUZ ARAUJO VIEIRA, AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, 

matrícula 206.570 (IMPETRADO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Dessa forma, com 

fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas processuais e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019710-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DA LUZ SILVA (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Diante de todo o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno a Requerente em 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de 

justiça deferida ao ID 1059339. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007687-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO AUGUSTO CAMPOS PAIVA (ADVOGADO(A))

DICINA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

TABACOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE - GERÊNCIA E SUPORTE AO CLIENTE DA SECRETARIA DA 

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: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Ante a todo o exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA para ratificar a liminar deferida nos autos, a fim 

de DETERMINAR ao impetrado a imediata liberação das mercadorias 

apreendidas TAD n. 1128954-7. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a à Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 

13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no 

art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da 

Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ. 

P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010887-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS COSTA LTDA - ME (IMPETRANTE)

SILENO REZENDE TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Ante a todo o exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA para ratificar a liminar deferida nos autos, a fim 

de DETERMINAR ao impetrado a imediata liberação das mercadorias 

apreendidas pelo TAD nº 1129080-3. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a à Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 

13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no 

art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 
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jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da 

Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ. 

P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015529-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MARQUES SCHLOZ (ADVOGADO(A))

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

DERMIVAL OLIVEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

SERGIO DE JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR GERAL DO ESTADO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Ciente da interposição do Agravo de Instrumento pelo 

Requerido. Analisando os autos, verifico a inexistência de caução 

ofertada pela parte autora, requisito indispensável para o cumprimento da 

decisão prolatada às fls. 103/110 (ID 13610277). Friso, portanto, que a 

referida decisão não produz efeitos para o Estado de Mato Grosso 

enquanto não formalizado nos autos, o termo de caução. Atente-se a 

Secretaria para as futuras decisões condicionadas à apresentação de 

caução, para que a citação não ocorra enquanto não formalizado tal 

requisito. Intime-se a parte autora para oferecimento de caução, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para posterior confecção do referido termo e 

consequente efetivação da antecipação de tutela deferida. Intime-se, com 

URGÊNCIA, o Estado de Mato Grosso para ciência deste despacho. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012226-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDETE MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

VALDENIR DOS SANTOS BARBOSA (AUTOR(A))

RUTINEIA DIAS DAMACENO (AUTOR(A))

PATRICIA LIMA THOMAZ DE AQUINO (AUTOR(A))

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

RIVAEL MEIRA (AUTOR(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NILVA MATOS VITORAZZI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1012226-21.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CLEUDETE MARIA DE SOUZA, 

NILVA MATOS VITORAZZI, PATRICIA LIMA THOMAZ DE AQUINO, RIVAEL 

MEIRA, RUTINEIA DIAS DAMACENO, VALDENIR DOS SANTOS BARBOSA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para que apresente impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Em seguida, com ou sem manifestação, 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 vistas dos autos ao Ministério Público. Com estas 

providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o 

caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. Agamenon Alcântara 

Moreno Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008025-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

L XIANG PRESENTES - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA 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: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Ante a todo o exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA para ratificar a liminar deferida nos autos, a fim 

de DETERMINAR ao impetrado a imediata liberação das mercadorias 

apreendidas pelo TAD nº 1128745-7. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a à Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 

13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no 

art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da 

Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ. 

P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018688-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALMEIDA VILELA (ADVOGADO(A))

GIANMARCO PACCOLA CAPOANI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA DO IPVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Isso posto, nos termos 

da fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada para 

ratificar a liminar deferida e determinar que a autoridade coatora conceda 

em favor do impetrante o benefício fiscal de isenção do ICMS para a 

aquisição do carro 0 KM relacionado na petição inicial, em decorrência de 

sua condição de deficiente visual, nos termos da legislação vigente. 

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada, 

a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, 

está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, 

como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, 

nos termos da Súmula 105 do STJ. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026784-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DE OLIVEIRA SATELIS (IMPETRANTE)

EDUARDO WEIGERT DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL DE FLAVIO GOMES (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. O Impetrante requer a liberação de um trator e uma lâmina que 

estavam sendo enviados para a cidade de Rosário Oeste/MT para trabalho 

em propriedade rural, todavia não comprova a propriedade dos mesmos. 

Dessa forma, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC, e para evitar 

maiores transtornos à parte, faculto ao Impetrante emendar a inicial para 

juntar os documentos pertinentes à comprovação da propriedade dos 

bens, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024883-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA (ADVOGADO(A))

VANDERLEY DA SILVA PEREIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Em que pese o cabeçalho da ação encaminhando o feito para 

uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, tenho que a competência 

absoluta é do Juízo da Vara de Fazenda Pública, haja vista que figura no 

polo passivo deste mandado de segurança, autoridade integrante de 

pessoa jurídica de direito público (autarquia), qual seja o DETRAN/MT. 

Dessa forma, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas 

e da economia processual, reconheço a competência deste Juízo e dou 

prosseguimento ao feito. 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. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006283-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA PESKE RODRIGUES - DIRETORA DE VEÍCULOS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Isso posto, nos termos 

da fundamentação supra, HOMOLOGO a desistência do impetrante no 

prosseguimento da lide e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, 

do CPC, ficando sem efeito a liminar deferida nos autos, conforme art. 309, 

III desse mesmo códex. Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da 

Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ. 

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do 

CPC. Após o trânsito e julgado, arquive-se com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O 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: 1007243-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TEKA COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE TRÂNSITO SUL (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Ante a todo o exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA para ratificar a liminar deferida nos autos, a fim 

de DETERMINAR ao impetrado a imediata liberação das mercadorias 

apreendidas pelo do TAD - Termo de Apreensão e Depósito n. 1134045-8. 

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada, 

a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, 

está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, 

como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, 

nos termos da Súmula 105 do STJ. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027301-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (IMPETRADO)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. O Impetrante indicou como autoridade coatora o IBADE – 

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO, 

pessoa jurídica de direito privado. De acordo com o art. 1º da Lei n. 

12.016/09, o mandado de segurança é destinado a proteger direito líquido 

e certo, em caso de violação ou justo receio de que esta aconteça, por 

parte de autoridade. Considerando que autoridade é a pessoa física 

vinculada ao ente, é evidente que a pessoa jurídica indicada pelo 

impetrante não pode ocupar o lugar da autoridade coatora, fato que impõe 

a emenda à petição inicial para correção do vício apontado. Dessa forma, 

nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC, e para evitar maiores 

transtornos à parte, faculto ao Impetrante emendar a inicial para indicar 

autoridade coatora competente para figurar no polo passivo da relação 

jurídico-processual, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503273-96.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA (ADVOGADO(A))

DIRCE MARIA CARRIJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO COMARCA DA CAPITAL JUÍZO DA 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA Au tos  nº 

0503273-96.2015.8.11.0041 Vistos, Trata-se de pedido de execução de 

sentença promovido por DIRCE MARIA CARRIJO contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO. A sentença condenatória foi proferida nos seguintes 

termos: “Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei) Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, 

deve ser promovida a liquidação da sentença como determinado em 

sentença, que para o presente caso, deverá adotar o procedimento por 

arbitramento, nos termos do Art. 509, I, CPC. Posto isto, determino seja 

intimado o executado Estado de Mato Grosso para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar os documentos pertinentes à liquidação, nos termos do 

artigo 510 do CPC. Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora 

para manifestação em 10 (dez) dias. Cumpra-se. Agamenon Alcântara 

Moreno Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003863-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO WALDOMIRO DE AZEVEDO (REQUERENTE)
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ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos para 

sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009556-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL (ADVOGADO(A))

WALDISNEI DA CUNHA AMORIM (IMPETRANTE)

DJALMA JOSE ALVES NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (IMPETRADO)

GERENTE DE MANUTENÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO DA 

PREFEITURA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Isso posto, nos termos 

da fundamentação supra, HOMOLOGO a desistência do impetrante no 

prosseguimento da lide e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, 

do CPC, ficando sem efeito a liminar deferida nos autos, conforme art. 309, 

III desse mesmo códex. Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da 

Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ. 

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do 

CPC. Após o trânsito e julgado, arquive-se com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O 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: 1006070-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA YUMI KITAYAMA (IMPETRANTE)

TULIO CESAR ZAGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Diante de todo o 

exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, ratificando a liminar 

concedida às fls. 352/353, para determinar à autoridade coatora a imediata 

nomeação e posse da Impetrante no cargo de Especialista em Saúde – 

Psicóloga, e, via de consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução 

do mérito. Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora acerca desta 

decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 da Lei 

Mandamental. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da 

Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da 

Constituição Estadual. Nos termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da 

Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as 

homenagens deste Juízo. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024915-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE VINHAS CATAO (ADVOGADO(A))

RONALDO REDENSCHI (ADVOGADO(A))

JULIO SALLES COSTA JANOLIO (ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA DUARTE SIROTHEAU DA COSTA (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Desta feita, determino a intimação 

do Requerido na pessoa do Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, 

para que cumpra a decisão de ID 12068620, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas. OBSERVAÇÃO: O 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: 1019823-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DE SOUZA MARTINS (AUTOR(A))

ERIC FERNANDO DE SOUZA MARTINS (ADVOGADO(A))

ELLEN DUARTE RONDON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Desta feita, determino a intimação 

dos Requeridos, bem como a intimação pessoal do Procurador-Geral do 

Estado de Mato Grosso e do Diretor da Polícia Judiciária Civil do Estado de 

Mato Grosso, para que cumpram a decisão de ID 14042399, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, providenciando a inclusão do nome do autor na 

lista de convocação para a participação na próxima fase do certame, qual 

seja a avaliação psicológica, a realizar-se no dia 26 de agosto de 2018, 

bem como em caso de aprovação nesta fase, procedam à convocação 

para as próximas etapas. Expeça-se mandado, devendo ser cumprido 

pelo Oficial de Justiça plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012226-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDETE MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

VALDENIR DOS SANTOS BARBOSA (AUTOR(A))

RUTINEIA DIAS DAMACENO (AUTOR(A))

PATRICIA LIMA THOMAZ DE AQUINO (AUTOR(A))

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

RIVAEL MEIRA (AUTOR(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NILVA MATOS VITORAZZI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016580-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS (ADVOGADO(A))

PAULA PEREIRA ALVES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Diante de todo o 

exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, para determinar à 

autoridade coatora a imediata nomeação e posse da Impetrante no cargo 
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de Especialista em Saúde – Psicóloga, e, via de consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução do mérito. Comunique-se, incontinenti a 

autoridade coatora acerca desta decisão para as providências 

necessárias, nos termos do artigo 13 da Lei Mandamental. Para garantir a 

efetividade da medida, DETERMINO o imediato cumprimento desta decisão, 

expedindo-se, para tanto, o necessário a ser cumprido por Oficial 

Plantonista. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da 

Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da 

Constituição Estadual. Nos termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da 

Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as 

homenagens deste Juízo. Com o trânsito em julgado e observado às 

formalidades legais, arquive-se. PRIC. Expeça-se o necessário. Às 

providências. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003633-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LUIS SALIES (IMPETRANTE)

FHREDERICO PEREIRA SABINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ MAURO MENDES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Diante 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. Notifique-se a autoridade coatora para que tome 

conhecimento desta decisão. 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. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869974 Nr: 9537-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LUIZ DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, VINICIUS MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:, ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030583 Nr: 37042-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA DA SILVA FERRI

 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:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375709 Nr: 11838-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES CASCÃO ALMEIDA, MARIA DE 

LOURDES DA COSTA BISPO, MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA, 

MARIA DE LOURDES DIAS MARINHO, MARIA DE LOURDES DIAS ROLDÃO, 

MARIA DE LOURDES DOS ANJOS ALVES, MARIA DO CARMO AQUINO E 

SILVA, MARIA DE LOURDES TAQUES, MARIA DE LOURDES DOS 

SANTOS, MARIA DE LOURDES QUEIROZ FERREIRA, MARIA DE LOURDES 

SILVA MORAES, MARIA DE LOURDES SOUZA E SILVA, MARIA DE 

MORAES BEZERRA, MARIA DO CARMO COELHO DE BARROS, SINTEP - 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT, MARIA 

DO CARMO COELHO DE BARROS

 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: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA PAULO - 

PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759440 Nr: 11741-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS MACAÚBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10497-A

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831501 Nr: 37175-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 950053 Nr: 60437-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANUS DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ
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 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:17439/A

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 941742 Nr: 55611-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS

 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: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Certifico que parte executada apresentou os documentos pertinentes à 

liquidação tempestivamente. Que intimo a parte autora para manifestação 

em 10 (dez)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1101967 Nr: 11331-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERILA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso em obrigação de fazer, 

qual seja a de fornecer à autora o medicamento DOXOPEG (Cloridrato de 

Duxorrubicina), conforme prescrição médica. Nestes termos confirmo a 

decisão de antecipação de tutela de fls. 22/23-v, tornando-a 

definitiva.Deixo de condenar o Requerido ao pagamento de honorários, 

diante do advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, que equiparou a 

Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, conforme 

entendimento do nosso egrégio Tribunal, como se vê.Não cabe reexame 

necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, CPC.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 864354 Nr: 5108-16.2014.811.0041

 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: PEROLINA PEREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO APARECIDO 

SOUTO-DEFENSOR - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:329170

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso em obrigação de fazer, 

qual seja a de fornecer à autora o medicamento PLACITAXEL® 315mg, 

conforme prescrição médica. Nestes termos confirmo a decisão de 

antecipação de tutela de fls. 48/49-v, tornando-a definitiva.Sem custas, 

deixo de condenar os Requeridos ao pagamento de honorários, por força 

do disposto na Súmula 421 do STJ:“Os honorários advocatícios não são 

devidos a Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de 

direito público a qual pertença.” Não cabe reexame necessário, nos 

termos do art. 496, §3º, II, CPC.Intimem-se as partes e o Ministério Público 

desta sentença.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 862289 Nr: 3470-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Vistos, etc.

Tendo em vista que os presentes autos retornaram à primeira instância 

para o pagamento do preparo do recurso de apelação (vide Certidão à fl. 

427), determino o retorno destes ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

ante o requerimento e devido adimplemento encartados às fls. 429/432-v.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 890209 Nr: 23343-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA, JOCILDA FERREIRA DOS 

SANTOS, CATARINA GREGORIA PEIXOTO, CIDELIA APARECIDA DE LARA 

SOUSA, MARIA GENI DA SILVA LIMA, REGINA DA CUNHA RUFINO, CELIA 

REGINA LEITE DOS REIS CARGNELUTTI, UBERALDO FERREIRA DA SILVA, 

CREILER CAPISTRANO FERREIRA, UBENICE FERREIRA DA SILVA 

RONDON, MARLENE PASINATO, SÕNIA REGINA NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA, CLÁUDIO DUARTE DA SILVA, BENEDITO GOMES DE PINHO 

SOBRINHO, JULIO DOMINGOS DE CAMPOS, ERIKA DE OLIVEIRA 

COUTINHO FERREIRA, ORGALINA BRUNO DE CAMPOS, MARIA ROSA DE 

OLIVEIRA, ADELICIO MARCIANO DE ALMEIDA, IRACILDA MARIA DE 

BARROS SILVA, ROSA LEODORA SILVA DE MATOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico a manifestação do autor em petitório à fl. 

1726, postulando pela vista dos autos, fora da Secretaria, pelo prazo de 

60 (dias).

Cabe salientar que o Código de Processo Civil disciplina tal questão em 

seu artigo 107, II, in verbis:

Art. 107 - O advogado tem direito a:

I - examinar, em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem 

procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de 

tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, 

salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado 

constituído terá acesso aos autos;

II - requerer, como procurador, vista dos autos de qualquer processo, pelo 

prazo de 5 (cinco) dias;

III - retirar os autos do cartório ou da secretaria, pelo prazo legal, sempre 

que neles lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos 

em lei.

(...)

Pois bem, diante do exposto, defiro parcialmente o pedido para conceder 

vista dos presentes autos ao advogado, devidamente substabelecido, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026083-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI (ADVOGADO(A))

MARTINHO FRANCISCO DE PINHO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
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(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. MARTINHO FRANCISCO DE PINHO impetra o presente 

Mandado de Segurança contra ato praticado pelo DIRETOR DO 

DETRAN/MT, no qual busca em sede liminar que seja ordenada à Impetrada 

que emita a carteira de habilitação para dirigir veículo – categoria “A”, em 

nome da Impetrante. Conta, em resumo, que em 10 de agosto de 2016 

reativou um contrato de adesão de serviços, com a finalidade de obtenção 

da primeira Carteira Nacional de habilitação, nas categorias A e B. Alega 

que realizou os exames médicos, psicotécnicos e teóricos para tal. Relata 

que foi aprovado no exame prático da categoria “A”, porém, após duas 

tentativas, não conseguiu ser aprovado na categoria “B”. Narra que com o 

passar do tempo e diante de dificuldades financeiras, o Impetrante 

terminou por desistir da categoria “B”. Assim, o Impetrante no dia 27 de 

fevereiro de 2018, requereu o cancelamento do procedimento para 

habilitação B e consequentemente, a emissão do documento de habilitação 

já aprovado, para categoria A. O Impetrante relata que em 25 de junho de 

2018 fez novo requerimento de desistência da categoria “B”. A Impetrada, 

em resposta, através do Ofício nº 007/2018/DETRAN/MT, negou tal 

pretensão do Impetrante, em razão do processo de habilitação estar 

vencido, nos termos das normas sobre o tema. Indignado com a confusão 

causada pela Autoridade Coatora, o Impetrante ingressou com o presente 

mandamus. Com a inicial vieram documentos. É o necessário relato. 

Decido. 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). Pois bem. 

Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da 

presente situação fática, tenho que não restaram configurados, em sede 

de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão liminar. 

In casu, a questão cinge-se na alegação do autor de estar impedido de 

realizar a emissão de sua CNH. Compulsando os autos, verifico neste 

momento de cognição não exauriente, que a autoridade em questão agiu 

amparada nas normas que regulamentam o processo administrativo junto 

ao DETRAN/MT. O próprio impetrante relata que deu entrada com o 

processo em 2016, tendo requerido a desistência da categoria “B” apenas 

em 2018, ou seja, em prazo superior a 12 (doze) meses. Nos termos da 

Resolução nº 168/2004 (CONTRAN): Art. 2º (...) § 3º O processo do 

candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executivo de 

trânsito do Estado ou do Distrito Federal, pelo prazo de 12 (doze) meses, 

contados da data do requerimento do candidato. Vale ressaltar que a via 

estreita do Mandado de Segurança não comporta dilação probatória, de 

maneira que o Impetrante deve trazer de plano a plausibilidade do direito 

pretendido, o que não se verifica no presente caso. Da mesma forma, o 

perigo da demora não está demonstrado, até porque o Impetrante iniciou o 

processo para emitir sua CNH em 2016 e só em 14/08/2018 foi protocolado 

o presente mandamus. Assim sendo, não há como vislumbrar o fumus 

boni iuris e o periculum in mora. ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido liminar. 

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027078-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DAVANSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ISABELA COMERCIO DE JOIAS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. ISABELA COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA. - EPP impetra o 

presente Mandado de Segurança, com supedâneo na Lei 12.016/09, e 

artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, contra ato do SECRETÁRIO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando em sede liminar 

que seja determinada a liberação das mercadorias apreendidas (o par de 

brincos e o anel) sob o código SEDEX SA563390558BR. É o relatório. 

Decido. De acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 

31/2004), compete privativamente ao Tribunal de Justiça, julgar 

originalmente mandado de segurança e o habeas data, contra atos do 

Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio 

Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do 

Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do 

Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil. Tendo em vista que a competência é absoluta, 

carece de competência este juízo. Desta forma, determino a remessa dos 

presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para processar e julgar a presente ação, consignando as nossas 

homenagens. Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027280-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA CONCEICAO XAVIER (AUTOR(A))

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM (ADVOGADO(A))

ESTELITA DA CONCEICAO XAVIER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa 

pela Requerente não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

atualmente em R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta 

reais). Dito isto, constato que o presente feito não pode ser submetido à 

análise e julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, 

uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos”. Disposto, ainda, na resolução nº 004/2014/TP: “§ 1º. 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

(...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar 

e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, 

§ 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Portanto, 

diante do caráter absoluto da competência prevista no art. 2º da Lei nº 

12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem ser utilizados 

como critérios para fixação de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme entendimento já firmado pelo STJ: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O 

artigo 6º, inciso I, da Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no 

recurso especial, não se constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a 

quo, nem embargos declaratórios foram opostos, ressentindo-se, 

consequentemente, do indispensável prequestionamento, cuja ausência 

inviabiliza o conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o 

enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte 

Superior de Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais 

Federais possuem competência para o julgamento das ações de 

fornecimento de medicamentos em que haja litisconsórcio passivo 

necessário entre a União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não 

exceda sessenta salários mínimos, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica (REsp nº 1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, in DJe 1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro 

Luiz Fux, Primeira Seção, in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental 
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improvido.” (AgRg no REsp 1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) 

Por todo o exposto, declino a competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na 

distribuição, remetendo-se os autos àquele Juizado, consignando-se os 

nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018070-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE ARAUJO ROCHA (AUTOR(A))

Ricardo Vidal (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por MANOEL DE 

ARAÚJO ROCHA em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a 

condenação do requerido ao reembolso dos valores retidos indevidamente 

das suas remunerações. De acordo com o Art. 144, III, do Código de 

Processo Civil, declaro-me IMPEDIDO para atuar no presente feito, em 

virtude de parentesco/afins com o patrono do Requerente Dr. Ricardo 

Vidal. À Secretaria Unificada para encaminhamento ao meu substituto 

legal. Publique-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014963-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA (ADVOGADO(A))

MIKAELLY KATIANNY SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por MIKAELLY 

KATIANNY SANTOS SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando sua imediata nomeação e posse no cargo de Fiscal de Defesa 

do Consumidor – Polo Cuiabá. Relata a Requerente que logrou êxito em 

participar do concurso regido pelo Edital nº 005/2009 – SAD, para o cargo 

de Fiscal de Defesa do Consumidor – Polo Cuiabá, que previa 10 (dez) 

vagas de ampla concorrência para provimento imediato e formação de 

cadastro de reserva, ficando classificada na 2.394ª posição. Conta que o 

referido certame teve validade até 29/06/2014 após prorrogação, e que 

foram chamados 15 (quinze) candidatos para tomar posse. Ressalta que 

dos candidatos classificados nomeados, 02 (dois) não tomaram posse, 

tornando assim dois cargos vagos, e que tendo o concurso vencido com 

essas vagas em aberto, não é mais necessário respeitar a ordem de 

classificação, tendo em vista a impossibilidade de existirem futuras 

nomeações administrativas. Sustenta que dos candidatos classificados do 

19º ao 2.393º lugar, nenhum deles ingressou com ação judicial pleiteando 

as vagas reabertas no certame em tela, tendo consultado um a um destes 

classificados, não juntando as referida consultas a inicial apenas devido 

ao grande volume do arquivo. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

16/168. Postergada a análise da antecipação de tutela pretendida para 

após a apresentação da contestação (fl. 169). Devidamente citado, o 

Requerido apresentou contestação às fls. 177/184. Resposta à 

contestação às fls. 187/196. Antecipação dos efeitos da tutela indeferida 

às fls. 199/200. Intimados a especificar provas, a parte autora postulou 

pela autorização para juntada da pesquisa feita em nome dos candidatos 

classificados da 20ª a 2.393ª colocação para comprovar que nenhum 

deles ingressou com ação judicial pleiteando a nomeação no concurso em 

questão (fls. 205/206). É o relatório. Decido. Primeiramente, indefiro o 

pedido formulado pela Requerente no que tange à juntada de CD contendo 

as pesquisas dos candidatos classificados da 20ª a 2.393ª posição uma 

vez que, o fato de tais candidatos não terem ingressado com ação judicial, 

não suprime o eventual direito dos mesmos em relação à nomeação de 

concurso público, salientando ainda que o prazo prescricional para 

ingresso de ação após o vencimento do certame é de cinco anos. 

Conforme mencionado no relatório, pretende a Requerente sua imediata 

nomeação e posse no cargo de Fiscal de Defesa do Consumidor – Polo 

Cuiabá, diante do suposto surgimento de duas vagas quando da validade 

do certame. Analisando os documentos acostados, verifico que a 

Requerente foi classificada na 2.394ª colocação e que o Edital previa 11 

(onze) vagas para o cargo almejado, das quais 10 (dez) vagas eram de 

ampla concorrência. Apesar de fazer previsão de 10 (dez) vagas, o 

Requerido convocou a tomar posse 19 (dezenove) candidatos, dos quais 

02 (dois) não teriam tomado posse. Em que pese supostamente existirem 

vagas em aberto, a Administração tem o poder discricionário em convocar 

os classificados, observando as regras orçamentárias vigentes para cada 

período. Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de 

vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação. A matéria já está 

consolidada pelo STF. No RE 837.311/PI, houve julgamento em regime de 

repercussão geral, onde se fixou que para que haja o direito à nomeação 

dos aprovados em concurso público, é preciso observar três situações: 1 

– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do 

edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância 

da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for 

aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima. Não se configurando as hipóteses acima, 

o que há é apenas a expectativa de um direito. Eis a decisão do STJ: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE 

RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE 

VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO 

GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. 

FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o 

Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 
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outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Diante de todo o exposto, não se 

enquadrando a Requerente nas hipóteses previstas pelos Tribunais 

Superiores, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno a Requerente 

em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 

85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 200 (ID 5519899). Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007950-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

WANIA REGINA DE OLIVEIRA LACERDA (AUTOR(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE (ADVOGADO(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: Assim, diante da incompatibilidade entre o valor atribuído à 

causa, o proveito econômico pretendido, e considerando o Ofício Circular 

142/2014-CSC-CGJ, de 25/02/2014, que faz remissão ao fiel cumprimento 

do Ofício Circular 341/2013-CSC, neste momento, oportunizo a autora que 

comprove ou retifique o valor da causa, colacionando planilha 

demonstrativa de cálculo atualizada referente às verbas pleiteadas, 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026783-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KYVIA NANDARA MONTEIRO CHOMPATI (IMPETRANTE)

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC BEIRA RIO (IMPETRADO)

Reitora Maria Angélica Motta da Silva Esser (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: Isto posto, com fulcro no 

artigo 10 da Lei nº 12.016/2009, indefiro a PETIÇÃO inicial e, em 

consequência, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos moldes do 

artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Por consequência, denego o 

mandado de segurança, por força do disposto no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 

12.016/2009. 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 estilo. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026787-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DE SOUZA LEITE (IMPETRANTE)

ALYNNSON CORREA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante ao exposto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando tão somente 

que a autoridade coatora realize o licenciamento do veículo marca/modelo 

HONDA/H-RV, ano/modelo 2017/2017, placas QBE-2765, cor predominante 

VERMELHA, renavam nº 01117111250 independentemente do pagamento 

de multas indicadas na inicial. Notifique-se as autoridades coatoras para o 
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cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 

7º, II da Lei 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado 

o prazo, com ou sem parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo 

ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027040-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027076-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CARDOSO RIBEIRO (AUTOR(A))

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(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: Ressalto, por oportuno, que o benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita não se traduz como regra, mas sim exceção processual 

prevista pela legislação com a finalidade de assegurar o acesso das 

partes em estado de miserabilidade à prestação jurisdicional, o que, nem 

ao largo, se configura no caso presente. Ademais, as custas podem ser 

parceladas em até seis parcelas. Dessa forma, tendo em vista a não 

comprovação da hipossuficiência econômica ou do estado de 

miserabilidade pela parte Requerente, INDEFIRO o seu pedido de 

assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 99, §2º, do CPC. 

Todavia, com o objetivo de não inviabilizar o seu acesso à jurisdição, 

faculto-lhe o parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) 

meses, nos moldes admitidos pelo artigo 468 da CNGC. Intime-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027307-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIGISFREDO HOEPERS (ADVOGADO(A))

LOCALIZA RENT A CAR SA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO (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. Vez que se pretende, também, a anulação das multas 

aplicadas no veículo descrito na inicial, faz-se necessário a inclusão do 

Estado de Mato Grosso, posto que o pedido se insere na esfera de 

competência da Secretaria de Fazenda. Intime-se para emenda. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1027310-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DE MESQUITA BATISTA MEDEIROS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do DETRAN (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante ao exposto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando tão somente 

que a autoridade coatora realize o licenciamento do veículo marca/modelo 

FORD/FIESTA, ano/modelo 2013/2014, placas QBE-2765, cor predominante 

BRANCA, renavam nº 00586248242 independentemente do pagamento de 

multas indicadas na inicial. Notifique-se as autoridades coatoras para o 

cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 

7º, II da Lei 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado 

o prazo, com ou sem parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo 

ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032805-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO (ADVOGADO(A))

ZENAIDE DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027369-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MADGOLD MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Vistos. Faculto ao autor emendar a inicial, aclarando o seu 

pedido posto que alicerçado nos termos do artigo 151 do CTN pertinente à 

SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, entendendo que CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO, se traduz no direito que surge para o sujeito ativo (União, 
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Estado e Município) de exigir o pagamento do tributo em razão da 

ocorrência do fato gerador da obrigação principal que, como sabemos, 

ganha exigibilidade com o lançamento. Me parece que "in casu", o pedido 

diz respeito a vedação de lançamento... Da mesma forma, alerta o PJE que 

nem todos os documentos foram devidamente anexados; devendo ser 

corrigida a juntada destes nos autos." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014635-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CALDAS BRITO (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO CALDAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018538-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO TELLINI TOLEDO (ADVOGADO(A))

GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. (AUTOR(A))

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011603-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. F. N. D. S. (AUTOR(A))

EVELIZE BENEDITA FIGUEIREDO NEVES (AUTOR(A))

ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13893 Nr: 10657-32.1999.811.0041

 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: ALBINA RODRIGUES DE ARRUDA, MARIA DOS 

SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, MARCIA REGINA 

SANTANA DUARTE - OAB:3194/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAIME DA CRUZ 

BORGES ASSUMPÇÃO, para devolução dos autos nº 

10657-32.1999.811.0041, Protocolo 13893, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349902 Nr: 20304-36.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYRON DE SOUZA MARCONDES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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):

 Cod. Proc.: 832826 Nr: 38390-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE BRITO CÂNDIDO, ADÉRZIO RAMIRES DE 

MESQUITA, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE BRITO CÂNDIDO - 

OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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):

 Cod. Proc.: 985756 Nr: 16658-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIANE MALDONADO QUINA

 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 - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1013740 Nr: 29206-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDA COELHO 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 - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348665 Nr: 18835-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO BASÍLIO LEITE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 
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DUARTE - OAB:3194/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861078 Nr: 2570-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA RODRIGUES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI CARLA DE ALMEIDA 

EVANGELISTA - OAB:11763/MT, QUENESSE DYOGO DO CARMO - 

OAB:10.286//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 937021 Nr: 53107-62.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID YASSUHI YONEKUBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATOGROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARCILIO DONEGÁ - 

OAB:71241/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133 OAB MT

 (...) TERMO DE AUDIÊNCIAAos vinte dias do mês de agosto do ano de 

dois mil e dezoito, às 15h, na sala de audiências desta Vara Especializada, 

onde presente se encontrava o Exmo. Sr. Dr. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho, Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, que 

ordenou, após as formalidades de estilo, levasse a público o pregão da 

audiência de Instrução e Julgamento. Feito o pregão e aberta a audiência, 

verificou-se a presença das partes e de seus patronos, bem como da 

testemunha arrolada, além da estagiária Michelly Caroline Pereira Grossi. 

Na sequência, as partes manifestaram intenção de formular acordo nos 

seguintes termos: diante da erronia no cadastro do veículo, o DETRAN irá 

efetuar a baixa definitiva do veículo, liberando o CPF do Requerente dos 

lançamentos pendentes do veículo Placas AB-3583, comunicando-se a 

SEFAZ/MT para que proceda à desvinculação dos débitos pertinentes ao 

veículo, bem como efetuará a realização da baixa da alienação fiduciária 

em favor da Financiadora Volkswagen CFI; quanto à indenização por dano 

moral o Requerente renuncia ao direito pleiteado. Sem honorários.O MM. 

Juiz deliberou o seguinte: Homologo o acordo formulado entre as partes, 

para que produza seus efeitos legais, julgando o processo com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC. Intime-se a SEFAZ/MT, 

diante do reconhecimento tácito da erronia, pelo DETRAN, acerca das 

multas perpetradas em desfavor do autor, para que exclua-as do 

respectivo prontuário, no prazo de 5 dias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Saem as partes intimadas.Nada mais havendo, foi 

determinado pelo MM. Juiz, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, que se 

encerrasse o presente, que lido e achado, vai assinado por todos.Por mim, 

F á b i o  R o d r i g o  W i e d t h e u p e r ,  A s s e s s o r 

Técnico-Jurídico.______________________, foi lavrado o presente 

termo.Paulo Márcio Soares de CarvalhoJuiz de DireitoDr. José Marcilio 

Donegá OAB-SP 71.241Advogado do RequerenteDr. Adenir Soares de 

Amorim Silva OAB-MT n. 18.239Advogado do Requerido

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 731989 Nr: 28140-55.2011.811.0041

 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: VALDEMAR DEODATO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Ação Obrigação de Fazer nº 28140-55.2011.811.0041 – Cód. 731989

Requerente: Valdemar Deodato Correa.

Requerido: Estado de Mato Grosso.

 Vistos e etc.

Cuida-se de nova denúncia de descumprimento aviado pela parte 

requerente em que requer a intervenção deste Juízo com vista a ser 

intimado o executado para que cumpra a decisão que determinou o 

fornecimento dos medicamentos (VASTAREL MR e SUSTRATE), sob pena 

de bloqueio de valores das contas públicas do Requerido, afim de 

assegurar custeio do medicamento pretendido.

 Razão pela qual postula pelo bloqueio judicial de valores na conta única 

do requerido no importe R$ 429,24 (quatrocentos e vinte e nove reais e 

vinte e quatro centavos).

Pois bem. Primeiramente, determino a intimação pessoal do SECRETÁRIO 

ESTADUAL DE SAÚDE e na sua falta o SECRETÁRIO ADJUNTO ou quem 

estiver respondendo pelo cargo, para que, imediatamente, adote as 

medidas necessárias ao fiel cumprimento da decisão, para tanto, consigno 

o prazo improrrogável de 10 (dez) dias, o cumprimento deverá ser 

provado mediante a instrução de documentos.

Intime-se também a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.

 Concomitantemente, colha-se o r.parecer ministerial.

 Em seguida, decorrido o prazo assinalado, incontinenti conclusos para 

analisar o pedido de BLOQUEIO DE VALORES.

 Intimem-se e cumpra-se.

Cumpra-se com urgência, nesta datam, inclusive em regime de plantão, se 

necessário.

Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 834822 Nr: 40100-37.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Diante do exposto e das circunstâncias do caso concreto, DEFIRO o 

bloqueio judicial de numerário existente em conta única do ESTADO DE 

MATO GROSSO no valor total de R$ 846,00 (oitocentos e quarenta e seis 

reais), para assegurar a aquisição do medicamento pelo período de três 

meses, decorrido do descumprimento da liminar concedida, a ser 

transferido, para a conta de titularidade da empresa Drogaria 

FARMAMÉRICA, CNPJ n. 06.298.922/0001-03, Banco Caixa Econômica, 

Agência nº 0686, Conta Corrente nº 00002909-8.O bloqueio deverá ser 

realizado via BACENJUD, observados os termos do Provimento n. 

02/2015-CGJ, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de 

Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda o rastreamento e 

vinculação do valor aos presentes autos.O AUTOR e o FORNECEDOR 

deverão fazer a prestação de contas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar 

da data de aquisição do medicamento, apresentando nota fiscal.Na 

sequência, intime-se o Requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da prestação de contas, conforme disposto no § 4º do 

artigo 11 do Provimento n. 02/2015-CGJ.Cumpridas as determinações, 

encaminhem-se os autos ao MP.Expeça-se o necessário. Intime-se e 

cumpra-se.Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018.Paulo Márcio Soares de 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 460796 Nr: 29989-96.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO FERNANDES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO e EXTINGO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a 

elaboração de novo memorial de cálculo (crédito principal), agora 

modulados nos termos dos parágrafos anteriores.Sem custas. 

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão 

ser suportados proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC). 

Com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório.Após o trânsito em julgado, 

em nada sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e 

anotações de estilo.Decisão não sujeita ao reexame necessário. P. R. 

I.Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 944417 Nr: 57123-59.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16.745 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES (PROC. ESTADO) - OAB:2.606

 Diante do exposto, acolho a prejudicial de prescrição, com fundamento no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. 

Suspendo a exigibilidade da obrigação por força do disposto no artigo 98, 

§ 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.P.R.I.Cuiabá, 20 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 877288 Nr: 14997-91.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SIMÕES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - 

OAB:13.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:3.632

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o Requerente ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Suspendo a 

exigibilidade da obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 20 de agosto de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 913455 Nr: 39163-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->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: TELEMONT - ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 

S/A, GILNEI MACHADO, ALEXANDRE ABDALA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO 

CLIENTE - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA NAHIME ASTOLPHO - 

OAB:12131 OAB/MT, MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO DA SILVA - 

OAB:16448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:

 Isto posto, reconheço e declaro a carência de ação por ausência de 

interesse processual, julgando extinto o processo sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Denego o 

mandado de segurança com fundamento no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 

12.016/09.Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes 

autos com as cautelas de praxe.P.R.I.Cuiabá-MT, 20 de agosto de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1252352 Nr: 21889-11.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIA SANTOS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo

Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação da 

correção monetária pelo IPCA-E e do juros da remuneração oficial da 

caderneta de poupança.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1252350 Nr: 21887-41.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANDRA VILELA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo

Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 255 de 487



correção monetária pelo IPCA-E e do juros da remuneração oficial da 

caderneta de poupança.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1268160 Nr: 27072-60.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIL MIRANDA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo

Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação da 

correção monetária pelo IPCA-E e do juros da remuneração oficial da 

caderneta de poupança.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1268864 Nr: 27294-28.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAUL RICARDO ARENAS NEYRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:14.490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo

Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação da 

correção monetária pelo IPCA-E e do juros da remuneração oficial da 

caderneta de poupança.

c) sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie;

d) com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 750062 Nr: 1757-06.2012.811.0041

 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: JOELITON LEMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNEMAT - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, EMPRESA ATENA RH SOLUÇÕES EM 

RECURSOSOS HUMANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO 

- OAB:7800, THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - OAB:297478/ 

OAB SP

 (...) Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. 

VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

ATUAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a 

sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura 

existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada 

no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017) Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque 

tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, mantendo incólume a decisão 

embargada. Intimem-se. Cuiabá, 21 de agosto de 2018. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 405830 Nr: 37319-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA PINTO DE SOUZA, LUCIANO AUGUSTO 

NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVILLIN LYRA N. FIGUEIREDO 

- OAB:10591, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - 

OAB:3632/MT

 Vistos e etc.

Aguardando o cumprimento da sentença prolatada nos autos em apenso 

(Embargos à Execução cód. nº 1032096).

Após, concluso para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 885234 Nr: 20029-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MARCOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Diante do exposto, acolho parcialmente o pedido do autor, julgando 

parcialmente procedentes a ação, CONDENANDO o ESTADO DE MATO 

GROSSO ao pagamento de 5 meses e 10 dias de bolsa pesquisa referente 

a data da publicação da LC 408/2010 ATÉ o término do curso, no importe 

de 30% da sua remuneração, NÃO PODENDO, por imperativo 

constitucional, tais valores (REMUNERAÇÃO + BOLSA + (EVENTUAIS 

verbas)) EXTRAPOLAR O TETO CONSTITUCIONAL, corrigidos pelo índice 

de remuneração da caderneta de poupança contados a partir da citação e 

correção monetária pelo IPCA-E devidos desde a data em que cada 

pagamento deveria ter sido feito, valores que devem ser apurados em 
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liquidação de sentença. Extingo o processo com fulcro no art. 85, incisos I 

, do CPC. Condeno as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro 

nos §§2º, 3° do artigo 85, CPC, atendidas as normas contidas no artigo 86 

do mesmo codex as quais serão proporcionalmente distribuídas, em face 

da sucumbência recíproca. Isento as partes do pagamento das custas; o 

autor por ser beneficiário da justiça gratuita, ficando ressalvada a 

hipótese prevista no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50 e o ESTADO DE MATO 

GROSSO por isenção legal.Decisão sujeita ao reexame necessário, em 

face do que dispõe o artigo 496, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe. P.R.I. Cuiabá, 21 de agosto de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 755100 Nr: 7110-27.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO JOSÉ DE SOUZA, ELIZABETH 

CONCEIÇÃO FONSECA MARQUES DE SOUZA, WALDEMAR SOUZA 

MACHADO, ALBENICE IMACULADA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., CARLOS EMILIO BIANCHI NETO (PROC. 

ESTADO) - OAB:, LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - PROCURADOR DO 

ESTADO - OAB:16803-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:14.524/MT, CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE 

CARVALHO - OAB:10891, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:17513

 Vistos.

INTIME-SE o requerido para sanar a falha processual que obsta o 

levantamento do percentual vindicado, no prazo de 15 dias.

Esclareça o Sr. Perito se na sua avaliação levou em consideração os 

termos do pedido encartado às fls. 116/118 e, se for o caso adequar a 

sua avaliação.

Após, cls.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 818787 Nr: 25106-04.2013.811.0041

 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): ROMOLO GALVÃO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14983/MT

 Vistos

Acerca do depósito efetuado no ano de 2015, certifique-se.

Acaso positivo, prossiga-se, com urgência, intimando-se o expert para o 

início dos trabalhos periciais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027310-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DE MESQUITA BATISTA MEDEIROS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do DETRAN (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1027310-28.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: CRISTIANE DE MESQUITA 

BATISTA MEDEIROS IMPETRADO: PRESIDENTE DO DETRAN Vistos e etc. 

Ao analisar detidamente os termos da liminar concedida ao ID. 14852601, 

pude constatar a existência de erro material na parte dispositiva, que foi 

assim redigida: “Diante ao exposto, DEFIRO a liminar pretendida, 

determinando tão somente que a autoridade coatora realize o 

licenciamento do veículo marca/modelo FORD/FIESTA, ano/modelo 

2013/2014, placas QBE-2765, cor predominante BRANCA, renavam nº 

00586248242 independentemente do pagamento de multas indicadas na 

inicial.” Ocorre que se trata de mero erro material decorrente da 

incongruência entre o que restou consignado na fundamentação e na 

parte dispositiva da liminar, podendo, por isso, ser corrigido de ofício e a 

qualquer tempo, razão pela qual valho-me da faculdade prevista no artigo 

296, do CPC, para retificar a parte dispositiva da liminar, que passa a viger 

com a seguinte redação: “Diante ao exposto, DEFIRO a liminar pretendida, 

determinando tão somente que a autoridade coatora realize o 

licenciamento do veículo marca/modelo FORD/FIESTA, ano/modelo 

2013/2014, placas OAS-4336, cor predominante BRANCA, renavam nº 

00586248242 independentemente do pagamento de multas indicadas na 

inicial.” Mantenho incólume os demais termos da liminar. Cuiabá, 21 de 

agosto de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1162985 Nr: 37177-33.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA APOLÔNIO RODRIGUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLENE PEIXOTO DE LIMA - 

OAB:10724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:3772/O

 Tendo em vista a juntada de Laudo Pericial de fls. 185/196, intimo as 

partes para requererem o que entenderem de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026639-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (AUTOR(A))

MARCOS ENGEL VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1026639-05.2018.8.11.0041 Vistos, em substituição legal. Trata-se de 

Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta por AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão da medida antecipatória para que 

seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários 

consubstanciados no Termo de Apreensão e Depósito nº 1122723-0, bem 

como para que se abstenha de impor restrições à emissão de regularidade 

fiscal (CND-EN) em razão dos débitos em foco. Aduz, em síntese, que se 

dedica ao comércio de diversos tipos de gases destinados prioritariamente 

para fins medicinais e industriais, fornecendo equipamentos e acessórios 

para o acondicionamento, estocagem e transporte dos gases, uma vez 

que se encontram em estado gasoso ou líquido. Assevera que, em razão 

da ininterrupta e constante demanda, dá a saída de diversos cilindros 

(vasilhames) cheios de gases e realiza a comercialização dos mesmos, 

recolhendo os cilindros vazios em posse dos seus clientes, sem que haja 

a cobrança do valor do cilindro, mas tão somente dos gases nele 

inseridos, operação esta em regime de comodato. Relata que foi lavrado o 

Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1122723-0 pelo Estado do Mato 

Grosso, exigindo o pagamento de ICMS e multa por descumprimento de 

obrigação acessória, no valor total atualizado de R$ 128.361,33 (cento e 
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vinte e oito mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos), 

em decorrência de saída de cilindros de gases diversos, 

desacompanhados de notas fiscais. Pontua ser o ato praticado pelo Fisco 

Estadual manifestamente ilegal e arbitrário, não lhe restando alternativa 

senão a propositura da presente demanda. Ampara a sua pretensão à 

vista dos requisitos da tutela de evidência, previstos no art. 311 do 

CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 

e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse 

na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, 

para garantir o principio da razoável duração do processo. No mais, para 

a concessão da tutela provisória de urgência se faz necessário se 

comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a 

presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que 

seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários 

consubstanciados no Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1122723-0, bem como para que se abstenha de impor restrições à 

emissão de regularidade fiscal (CND-EN) em razão dos débitos em foco. O 

cerne da questão posta em litígio consiste em apurar e dirimir se existe ou 

não fato gerador de ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias, nas 

operações oriundas de contrato de comodato. Partindo de uma análise 

perfunctória dos fatos expostos, aliada à malhada documental acostada, 

entendo que, ao que me afigura, merece guarida a pretensão da parte 

Requerente. Ao que se vê dos documentos acostados, notadamente pelas 

Notas Fiscais (ID nº 14806258, 14806276 e 14806287) e o Termo de 

Apreensão e Depósito – TAD nº 1122723-0 (ID nº 14806253), verifica-se 

que a autuação fiscal teve como fonte a remessa de vasilhames 

pertencentes à empresa-Autora a outras empresas a título de comodato, 

sob o fundamento de que estavam desacobertadas de Nota Fiscal. 

Todavia, em que pese às alegações perpetradas pelo Fisco Estadual, não 

se mostra razoável a autuação realizada, tendo em vista que a operação 

foi realizada a título de comodato, além do que é possível constatar que o 

equipamento elencado, que deu origem ao lançamento fiscal objurgado, é 

o mesmo descrito na Cláusula 1ª do referido instrumento contratual. Ou 

seja, em consonância ao sedimentado entendimento dos tribunais pátrios, 

a operação realizada pela Requerente não constituiu, ao que tudo indica, 

fato gerador do ICMS, sendo dever deste magistrado suspender a 

exigibilidade dos débitos tributários combatidos. Nesse sentido, dispõe a 

Súmula nº 573 do STF, in verbis: “Súmula nº 573: Não constitui fato 

gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de 

máquinas, utensílios e implementos a título de comodato”. A mesma linha 

segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

senão vejamos: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL – ICMS – 

TRANSFERÊNCIA FÍSICA DE MAQUINÁRIOS (MERCADORIAS) - 

CONTRATO DE COMODATO – AUSÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA – 

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DE ICMS – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA 573/STF - NULIDADE DO DÉBITO FISCAL CONSUBSTANCIADO 

NO AVISO DE COBRANÇA FISCAL – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL 

7.603/2001 E PROVIMENTO 02/2009 DA CGJ/MT – SENTENÇA RETIFICADA 

EM PARTE. 1 – O fato gerador de ICMS requer a efetiva circulação jurídica 

da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com o 

objetivo de lucro e a transferência da titularidade, o que não ocorre nas 

hipóteses de contrato de comodato, tendo em vista que neste caso dá-se 

apenas a transferência física das mercadorias (maquinários), 

permanecendo a titularidade do comandatário. (Súmula 573/STF). 2 – A 

Fazenda Pública Estadual não pode ser condenada ao pagamento de 

custas processuais quando vencida, em face da isenção preconizada 

pela Lei 7.603/2001 e pelo Provimento 02/2009 da CGJ/MT”. (ReeNec 

153063/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 

16/02/2015) – Destacamos. Desta forma, presente os requisitos 

ensejadores para a concessão da tutela provisória de urgência, o seu 

deferimento é medida que se impõe. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos 

tributários consubstanciados no Termo de Apreensão e Depósito nº 

1122723-0, bem como para determinar ao Requerido que se abstenha de 

impor restrições à emissão de regularidade fiscal (CND-EN) em razão dos 

débitos em foco, até ulterior decisão de mérito a ser proferida nesta ação. 

Intime-se o Requerido Estado de Mato Grosso para que cumpra a decisão 

supra, bem como, na oportunidade, cite-o pessoalmente para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do 

CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo 

legal. Após, abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público para 

que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, inclusive 

pelo oficial plantonista. Cuiabá, 21 de agosto de 2018. PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO ELGAL

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023463-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

ADRIANA DOS SANTOS ROSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER N. 1023463-18.2018.8.11.0041 Vistos, 

em substituição legal. ADRIANA DOS SANTOS ROSSI propõe Ação de 

Obrigação de Fazer em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando, 

liminarmente, que o Requerido reduza a jornada de trabalho da Requerente 

em 50% para que a mesma possa cuidar de seu filho portador de 

necessidades especiais, sem prejuízo de sua remuneração, nos termos 

do art. 139-A da Constituição Estadual. Alega que é servidora pública 

estadual e requereu em 30/04/2015 a redução da jornada de trabalho nos 

temos do art. 139-A da Constituição Estadual de Mato Grosso, incluído 

pela Emenda Constitucional n. 70/2014, tendo em vista a doença grave de 

seu filho de 5 anos, o pequeno Ângelo Gabriel Rossi. Assevera que o 

pleito administrativo está suspenso, no departamento de perícia, sem 

previsão de julgamento. Juntou documentos eletronicamente. É o breve 

relato. Fundamento. Decido. In casu, verifico que não se aplica a 

conciliação e a mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo desinteresse na prática de 

tais atos. Para a concessão da tutela de urgência se faz necessário 

comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). No caso 

vertente, analisando sumariamente os fundamentos fáticos e os 

documentos que acompanham a inicial, e em nome do poder geral de 

cautela, visando atender aos princípios da efetividade e da celeridade, 

entendo prudente determinar, primeiramente, que o Requerido se 

manifeste no processo administrativo n. 205579/2015, de 30/04/2015, 

protocolizado pela autora perante a SICME, no qual a mesma requereu a 

redução da sua jornada de trabalho pela metade, em virtude da doença 

grave do seu filho, menor impúbere (doc. ID. 14465971). Isso porque que 

não houve um indeferimento ou negativa do pedido, mas tão somente 

ocorreu a suspensão do processo “até ulterior deliberação”. Ora, se há 

necessidade de perícia ou da juntada de algum documento pela parte 

interessada, que seja dado o devido prosseguimento, com intimação para 

providências, mas deixar o processo suspenso sine die não me parece a 

mais acertada posição, ainda mais se levarmos em conta a urgência do 

pedido. A título de esclarecimento, insta salientar que com a edição da 

Emenda Constitucional nº. 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII do art. 5º 

da CF, passou a ser considerada garantia constitucional, segundo o 

princípio da eficiência, a razoabilidade da duração dos processos no 

âmbito judicial e administrativo. Assim, vejamos: “A todos, no âmbito judicial 

e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. A garantia da 

razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, erigido 

ao status de garantia constitucional é desdobramento do princípio do 

direito de ação, estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já 

que a tutela a ser realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de 

realizar, eficazmente, aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à 

parte. E eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não 
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tardiamente. Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do 

processo como direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade 

temporal, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, 

indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. Impõe-se 

aos agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa 

administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade 

excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a 

outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. Compete, portanto, à Administração Pública 

organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua 

jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental 

direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, 

observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. Nesse contexto, entendo que o 

requerido deve analisar urgentemente o pleito da autora no processo 

administrativo n. 205579/2015, de 30/04/2015, protocolizado perante a 

SICME, dando andamento efetivo, buscando a sua solução, não bastando 

impulsionar com intuito protelatório. ISTO POSTO, e consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para determinar ao 

Requerido que proceda em 05 (cinco) dias corridos com a análise do 

processo administrativo n. 205579/2015, de 30/04/2015, protocolizado 

perante a SICME, dando andamento efetivo, buscando a sua solução 

definitiva. Consigno que o cumprimento da referida medida deverá ser 

devidamente comprovada nestes autos, no prazo da defesa. Em caso de 

descumprimento da ordem, fixo multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil 

reais), sem prejuízo de outras sanções. Cite-se o Requerido Estado de 

Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à 

Requerente para impugnar no prazo legal. Colha-se o parecer ministerial, 

e, após, cls. para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de 

agosto de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026054-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SILVA SANTOS MARTINS (IMPETRANTE)

ELIANE BEZERRA BENEVIDES RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº.: 1026054-50.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, em substituição legal. Trata-se de Mandado de Segurança 

com pedido de liminar impetrado por MARCIA SILVA SANTOS MARTINS 

contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

POSSE DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO, 

qualificado na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de determinar a suspensão do ato de negativa de posse, ate decisão 

final do presente mandamus. Aduz, em síntese, que participou de 

concurso regido pelo edital n° 001/2017/SEDUC/MT, concorrendo para o 

cargo de Professor da Educação Básica – Educação Física. Relata que foi 

aprovado em todas as fases que antecederam a realização de perícia 

médica. Informa que foi considerada inapta ao exercício do cargo devido 

estar com neoplasia hematológica. Salienta que o ato administrativo é 

ilegal, bem como viola normas e princípios constitucionais, tolhendo o seu 

direito líquido e certo. 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 relatório. Fundamento. Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o mandado de 

segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

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. Pois bem. Como é sabido de todos, em nosso ordenamento 

jurídico constitucional a investidura de cargo público depende de prévia 

aprovação em concurso público e que somente em casos excepcionais, o 

Poder Público poderá celebrar contratos por tempo determinado para 

satisfazer interesse público urgente, conforme disciplinado no artigo 37, 

inciso II e IX da CF. No que tange aos concursos público, interessante a 

lição de José dos Santos Carvalho Filho, ao asseverar que: "Concurso 

Público é o procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões 

pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e 

funções públicas. Na aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade 

intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar funções públicas 

e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as 

barreiras opostas no procedimento, obedecidas sempre à ordem de 

classificação. Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de recrutamento 

de servidores públicos." ("in" Manual de direito administrativo, 7. ed., Rio 

de Janeiro: Lumen Iuris, 2001, p. 472). Cumpre destacar, que há alguns 

princípios que norteiam os Concursos Públicos, em especial, e para 

elucidação do caso ora em comento, destaco o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, que na lição de Marçal Justen Filho, assevera 

que: “A discricionariedade administrativa se exercita muito mais fortemente 

no momento da elaboração do regulamento do que quando de sua 

aplicação. O procedimento de seleção se vincula ao edital, sob pena de 

nulidade da decisão. Se houver contradição entre o regulamento e a 

decisão, prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito Administrativo. 10ª. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”. Segundo consta 

nos autos, busca o impetrante a concessão da medida liminar para o fim 

de determinar a suspensão do ato de negativa de posse, ate decisão final 

do presente mandamus. Em que pese as alegações dispendidas pela 

impetrante, entendo que as mesmas não devem prosperar. Isso porque, 

ao meu ver, não há nos autos provas suficientes da ocorrência da aludida 

conduta maliciosa atribuída as autoridade coatora. Percebe-se que o Edital 

do certame trazia a previsão dos requisitos necessários para aqueles que 

concorressem ao cargo de Professor da Educação Básica. Senão 

vejamos: 3.1. O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público 

será investido no cargo, se comprovar na data da posse: (...) f) possuir 

aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 

comprovada por exames médicos, a fim de detectar doenças 

incapacitantes pré -existentes e incompatíveis com o exercício do cargo, 

realizado por junta médica oficial vinculada à Secretaria de Estado de 

Gestão/MT de acordo com inciso VI, § 1º do artigo 8º da Lei Complementar 

nº 04, de 15 de outubro de 1990 ; Destaca-se que o ato a qual a 

requerente busca suspensão cinge-se quanto a impugnação de resultado 

de exame de saúde que atestou sua incapacidade para o exercício do 

cargo. Assevera-se que não se mostra razoável, nessa seara de 

cognição, desconsiderar laudo médico que reconhece a condição do 

requerente como inapto, uma vez que, que se os documentos trazidos 

foram apresentados unilateralmente. Desta forma, se mostra 

imprescindível submeter tal demanda ao crivo do contraditório, sob pena 

de cerceamento de defesa, e, ainda , se constata a necessidade de 

realização de perícia médica judicial. No mesmo diapasão, a jurisprudência 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA - 

CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA NO EXAME 

MÉDICO ADMISSIONAL - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO - EXAMES MÉDICOS APRESENTADOS PELA AUTORA 

QUE ATESTAM A CAPACIDADE FÍSICA E MENTAL - CONTRADIÇÃO - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - NULIDADE DA SENTENÇA - 

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO.O entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a eliminação de 

candidato em concurso público por inaptidão constante em exame médico 

pressupõe fundamentação adequada quanto à incompatibilidade de 

eventual patologia com as atribuições do cargo público almejado.A perícia 
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médica judicial é procedimento indispensável para dirimir qualquer 

contradição entre o laudo emitido pela Administração Pública e laudo 

médico apresentado pelo interessado. (Apelação / Remessa Necessária 

123330/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 

25/04/2018). Ademais, verifica-se que o Edital do certame trazia 

expressamente a previsão de realização de perícia médica realizada por 

junta Oficial a fim detectar doenças incapacitantes. Salienta-se que, não 

se pode reputar ilegal e abusivo o ato da autoridade coatora que atenta 

para o cumprimento das disposições legais e normativas contidas no edital 

do certame. Assim, cumpre destacar que a vinculação às cláusulas do 

instrumento convocatório, trazem como regra essencial a observância por 

parte da Administração Pública, bem como pelos candidatos, sendo a lei 

que rege o certame público. Nesse sentido, a Jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, senão vejamos: CONCURSO PÚBLICO - PARÂMETROS - 

EDITAL. O EDITAL DE CONCURSO, DESDE QUE CONSENTÂNEO COM A LEI 

DE REGÊNCIA EM SENTIDO FORMAL E MATERIAL, OBRIGA CANDIDATOS 

E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (RE 480129, Relator(a): Min. MARCO 

AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-200 DIVULG 

22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-07 PP-01454). 

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão 

da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris e o periculum in mora, 

impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se a 

autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, 

II da Lei n° 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo improrrogável de 

10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 12.016/09). Nos 

termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 

98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Agosto de 2018. PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023342-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SERGIO ARANTES (AUTOR(A))

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão exarada nos autos, 

impulsiono o presente feito para intimar a requerente para, no prazo de 15 

dias, depositar a quantia de R$ 32,53 (Trinta e dois reais e cinquenta e 

três centavos), via Guia judicial, conforme Portaria 02/2017-DF, a título de 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de 

cumprimento de Antecipação de Tutela e Citação. Cuiabá-MT., 21/8/2018 

Janeide Neves

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501425-74.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (EXECUTADO)

JOAO PAULO MORELLO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, impulsiono o presente feito, para intimar o 

Executado ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, da decisão a seguir transcrita, bem como para que 

compareça na secretaria da Vara de Execução Fiscal para assinar o 

termo de nomeação de bens à Penhora. Vistos etc. 1. Conforme aceitação 

expressa da parte exequente quanto ao oferecimento do seguro como 

garantia da execução (id nº 9044358) e não verificada nenhuma 

irregularidade do seguro garantia apresentado, além do que, está em 

consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, 

vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. 

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI 13.043/2014. MODALIDADE 

EXPRESSAMENTE INSERIDA NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9º, II, DA 

LEF. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. CABIMENTO. 1. 

Cinge-se a controvérsia a definir se o seguro garantia judicial pode ser 

utilizado, em Execução Fiscal, como modalidade de garantia da dívida. 2. A 

jurisprudência do STJ, em atenção ao princípio da especialidade, era no 

sentido o não cabimento, uma vez que o art. 9º da LEF não contemplava o 

seguro-garantia como meio adequado a assegurar a Execução Fiscal. 3. 

Sucede que a Lei 13.043/2014 deu nova redação ao art. 9º, II da LEF para 

facultar expressamente ao executado a possibilidade de “oferecer fiança 

bancária ou seguro garantia”. A norma é de cunho processual, de modo 

que possui aplicabilidade imediata aos processos em curso. 4. Não 

merece acolhida, portanto, a pretensão da Fazenda Pública do Estado de 

São Paulo de impedir que a dívida seja garantida mediante oferecimento de 

seguro-garantia. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ – Resp 

1508171/SP, T2 – SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

julgado em 17/03/2015, DJE 06/04/2015). Assim sendo, recebo o seguro 

garantia ofertado como garantia da execução e determino a formalização 

nos autos. 2. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2018. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501356-42.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS (ADVOGADO(A))

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

0501356-42.2015.8.11.0041 EMBARGANTE: GLOBAL VILLAGE TELECOM 

S.A. EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Defiro o 

pleito de id nº 11788254, devendo a parte embargante acostar tal 

documento aos autos, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias. 2. Intime-se e 

cumpra-se. 3. Após, renove-se a conclusão. Cuiabá, 06 de agosto de 

2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 717787 Nr: 14097-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 SENTENÇACUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 14097-16/2011 - CÓD. 

717787REQUERENTE: ELSON DUQUES DOS SANTOS – OAB/MT 

14.234REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁVALOR: R$ 

22.116,64-10196VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE...ELSON DUQUES 

DOS SANTOS – OAB/MT 14.234, advogando em causa própria, requereu 

em 08/03/2015, às fls. 105/108 dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 14097-16/2011, o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR QUANTIA 

CERTA, (...)Eis o relatório necessário.DECIDO.Considerando que às fls. 

119/120 foi certificado a intimação da Procuradoria Fiscal do Município 

Requerido para impugnar o demonstrativo de crédito cobrado nestes 

autos, uma vez que decorreu seu prazo sem a sua manifestação, 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judicial que expeça imediatamente o 

competente Ofício ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para que se proceda à EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO da 

obrigação de pequeno valor (RPV), no valor de R$ 22.116,64 (vinte e dois 

mil, cento e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), instruindo o 

referido Ofício com cópia da petição inicial, da CDA que a instruiu com o 

Boletim de Cadastro Imobiliário, fls. 05/06/07 e do despacho inicial de fls. 

08/09, bem como cópia da fls. 100/verso e seguintes, v.g. da sentença até 
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esta decisão, inclusive.Após, CERTIFIQUE-SE o cumprimento acima, 

inclusive quanto á remessa do Ofício, DÊ-SE BAIXAS na Distribuição, no 

Sistema e nos Relatórios, ARQUIVANDO-SE definitivamente estes 

autos.INTIMEM-SE desta decisão as Partes (DJE).PUBLIQUE-SE 

(DJe).CUMPRA-SE sucessivamente.Cuiabá, 20 de agosto de 2018.FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA E AMORIM REISJuíza de DireitoPH

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 858944 Nr: 851-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEMAT INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:OAB/MT 1581, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - 

OAB:OAB/MT 2915, ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - 

OAB:16927-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Intimo o Embargante para manifestar-se sobre o despacho de fls. 235v. 

No prazo de 5 (cinco) dias.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34857 Nr: 1881-84.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIARIA MARIA JOAQUINA LTDA, 

FILOGONIO TEODORO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:9531, RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON BORDEST - 

OAB:6107/MT

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Majori Imobiliária Maria 

Joaquina Ltda, em face da decisão de fls. 70/71, que rejeitou a exceção 

de pré-executividade.

O embargado manifestou-se às fls. 76/79, pugnando pela rejeição dos 

embargos.

É o relatório. Decido.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em 

sentido amplo.

Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, uma vez que a alegação de ilegitimidade passiva sequer foi 

suscitada na exceção de pré-executividade.

Assim, não há procedência nas arguições do embargante, motivo pelo 

qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Assim, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios.

Por outro lado, constata-se que Filogonio Teodoro Ribeiro, não é parte no 

processo, pois em que pese constar seu nome na certidão de dívida ativa, 

a ação de execução foi proposta apenas contra a empresa Majori 

Imobiliária Maria Joaquina Ltda.

Dessa forma, determino a exclusão de Filogonio Teodoro Ribeiro do polo 

passivo da ação.

Intime-se a parte credora, pessoalmente, para requerer o que for de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39695 Nr: 1300-35.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transobras Transportes e Locações Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:OAB/MT 18776/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. 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.

2. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

3. Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide conforme o caso.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39695 Nr: 1300-35.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transobras Transportes e Locações Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:OAB/MT 18776/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, DEFIRO a liminar pretendida para suspender a 

exigibilidade do crédito oriundo do Auto de Infração n. 105598 e da CDA n. 

2017491918, bem como suspender a respectiva inscrição junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, a fim de possibilitar a expedição de 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), até julgamento final da 

presente ação.Cite-se o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal, em conformidade com os 

artigos 183, 238 e 335 do Código de Processo Civil.Deixo de designar 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, eis que, a causa versa 

sobre direitos indisponíveis, que não admitem autocomposição (art. 334, 

§4º, II, CPC/2015).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 04 de maio de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 560 Nr: 147-02.1997.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração Casa de Pedra Ltda, CARLOS 

DALY DALCOL TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Gonçalves de 

Oliveira Aquino - Procuradora do Estado MT - OAB:5494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

11.322

 Certifico e dou fé que INTIMO o executado Carlos Daly Dacol Trevisan, 

através de seu advogado Dr. Hamilton Ferreira da Silva Junior- OAB/MT 

11.322, para que informe a correta localização do imóvel descrito na 

MaTRICULA Nº 7580 DO Cartório do 1º Serviço Registral de nova Mutum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22060 Nr: 805-98.2012.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ladislau Krokowski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B/MT, ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - OAB:OAB/MT 

8028/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 
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de indeferimento.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.

Considerando que o presente feito encontra-se inserido na Meta 2 do CNJ, 

determino o cumprimento desta decisão com a máxima urgência.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 448556 Nr: 25547-74.2016.811.0042

 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): JOSIVAGNER MACEDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastâo Moura da Silva - 

OAB:2863

 Vistos, etc.1.A defesa formulou pedido de remição pelo trabalho baseado 

no atestado de f. 74, 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, simples invocação do disposto no 

art. 129 da LEP é situação insuficiente para descredibilizar o documento 

em questão que, para todos os efeitos, preenche os requisitos previstos 

em lei.9.Diante disso, consubstanciado nos fundamentos 

supramencionados e na recentíssima jurisprudência do e.TJMT, indefiro o 

pedido formulado pelo Ministério Público e, via de consequência, diante da 

comprovação de que o recuperando trabalhou 118 dias no período de 

dezembro/17 a março/18, nos termos do artigo 126, § 1º, inciso II, da LEP, 

declaro remidos 39 dias em seu favor, os quais deverão ser inseridos no 

novo cálculo de pena a ser realizado nos autos, cuja confecção desde já 

determino.10.Por fim, em razão dos dias remidos já declarados nos autos, 

determino seja elaborado cálculo de pena atualizado.11.Diante do 

implemento do requisito temporal em 09.08.18, considerando a remição de 

39 dias de pena, designo audiência admonitória para o dia 19 de setembro 

de 2018, às 14 horas. Intime-se. Requisite-se.12.Oficie-se ao diretor do 

estabelecimento prisional, solicitando o envio do atestado carcerário e 

laudo de exame psicossocial do recuperando, no prazo de 05 

dias.13.Após a juntada dos referidos documentos, intime-se a defesa e, 

em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação 

acerca da possibilidade de progressão do regime fechado para o 

semiaberto e do cálculo de liquidação de pena, nos termos do artigo 5º, § 

1º, da Resolução n.º 113/10 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 21390 Nr: 1062-69.2000.811.0042

 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): SIDNEY GONÇALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948

 Diante das informações detalhadas de que o recuperando estudou 

durante os anos letivos de 2017 e 2018 (até 29.06.2018), totalizando 687 

dias inéditos (fl. 849), em consonância com o parecer ministerial de fl. 866, 

declaro remidos 57 dias em seu favor, nos termos do artigo 126, inciso II, 

da LEP.

Elabore-se cálculo de pena atualizado considerando os aludidos dias 

remidos.

Após, dê-se vista às partes para manifestarem, com posterior conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 424501 Nr: 30257-74.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PEREIRA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brenda Plateira borges 

pozeti - OAB:24021/O, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/0, SIMONE 

APARECIDA MENDES PEREIRA - OAB:5019/MT, TALLITA ROSA CRUZ 

DE ALMEIDA - OAB:21606/O

 Vistos, etc.

Defiro conforme requerido em cota ministerial de fls. 219.

Assim, determino a elaboração de cálculo atualizado de pena, bem como 

determino a intimação do recuperando para que junte aos autos o 

comprovante de endereço atualizado e de atividade lícita, no prazo de 10 

dias.

Após, dê-se vista às partes para manifestarem, com posterior conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 159700 Nr: 7035-53.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DOS SANTOS CURY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB:25038

 ..A reforçar o entendimento aqui adotado, têm-se o art. 112 da LEP que 

exige para a análise da progressão de regime apenas o atestado de 

comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento prisional 

onde o recuperando se encontre segregado, de maneira que seria o mais 

absoluto contrassenso aceitar como válido o atestado de comportamento 

carcerário firmado pelo diretor da unidade prisional e não aceitar o 

atestado de trabalho firmado pelo mesmo agente público.8.Destaco por fim 

que não há, por parte do Ministério Público, qualquer questionamento 

acerca da veracidade/autenticidade do documento em si ou mesmo das 

informações nele contidas, de maneira que a simples invocação do 

disposto no art. 129 da LEP é situação insuficiente para descredibilizar o 

documento em questão que, para todos os efeitos, preenche os requisitos 

previstos em lei.9.Diante disso, consubstanciado nos fundamentos 

supramencionados e na recentíssima jurisprudência do e.TJMT, indefiro o 

pedido formulado pelo Ministério Público e, via de consequência, diante da 

comprovação de que o recuperando trabalhou 237 dias no período de 

setembro/17 a maio/18, nos termos do artigo 126, § 1º, inciso II, da LEP, 

declaro remidos 79 dias em seu favor, os quais deverão ser inseridos no 

novo cálculo de pena a ser realizado nos autos, cuja confecção desde já 

determino.10.Por fim, em razão dos dias remidos já declarados nos autos, 

determino seja elaborado cálculo de pena atualizado.11.Após, intime-se a 

defesa e, em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação sobre o cálculo de liquidação de pena, nos termos do artigo 

5º, § 1º, da Resolução n.º 113/10 do CNJ.12.Tendo em vista que o 

requisito objetivo será preenchido apenas em 2024, aguarde-se em 

cartório o seu cumprimento, devendo realizar-se novo cálculo no próximo 

ano, nos termos do art. 66, X, da LEP, com posterior conclusão caso haja 

pedido a ser analisado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 448840 Nr: 25836-07.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSANO NUNES DE NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:10085

 11. Desta forma, determino seja formado o instrumento nos termos do art. 

1.548 da CNGCGJ/MT e, após, intime-se a defesa para apresentar razões 

e indicar as peças com que deseja instruir o recurso.12. Na sequência, 

dê-se vista ao Ministério Público para contrarrazões.13. Formalizado o 

instrumento e juntada as contrarrazões, venham conclusos para os 

termos do art. 589 do CPP.DA PROGRESSÃO DO REGIME14. Diante da 

data prevista para progressão, evidente que ainda não preenchido o 

requisito objetivo, motivo pelo qual indefiro o pedido.15. Ainda assim, 

considerando que o penitente vem comparecendo regularmente em juízo, 
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desde já, designo audiência admonitória para 19.09.2018, às 14h.16. 

Aproximando-se a data supramencionada, dê-se vista ao Ministério 

Público para manifestação, com posterior conclusão.17. Intime-se o réu 

pessoalmente, a advogada, via Dje.18. Na ocasião da intimação, determino 

que o réu seja advertido quanto ao cumprimento das condições do uso da 

tornozeleira, em específico o recolhimento domiciliar, bem como que o 

reiterado descumprimento das condições estabelecidas pode ocasionar a 

regressão de seu regime.19. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 356892 Nr: 18889-39.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA LENA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731, Laís Caroline Oliveira Pinto - OAB:23.370

 Vistos, etc.

1. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestar acerca da autorização 

de viagem solicitada à fl. 197.

2. Outrossim, observando que o Tribunal de Justiça modificou a 

reprimenda aplicada a reeducanda, que passou a ser de 05 anos e 10 

meses de reclusão em regime inicial semiaberto, elabore-se, com urgência, 

cálculo de pena.

3. Após, dê-se vista ao Ministério Público e a defesa, para manifestação 

quanto ao cálculo e extinção pelo cumprimento da pena.

4. Na sequência, tornem os autos em conclusão.

5. Cumpra-se com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 389531 Nr: 15205-37.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5896

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fls. 196, ntime-se novamente a penitente para 

que efetue o pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

lançamento em dívida ativa.

Transcorrido o prazo e, não havendo pagamento, remetam-se cópias dos 

autos à Fazenda Pública Estadual, para as providências cabíveis.

Em seguida, cumpra-se na íntegra a sentença exarada às fls. 189/190.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 474969 Nr: 14896-46.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laís Caroline Oliveira Pinto - 

OAB:23.370

 Vistos, etc.

Com o fito de melhor analisar o pleito defensivo que vis aa remição de 

pena pelo estudo, intime-se o recuperando Luis Eduardo Almeida de 

Oliveira para que junte aos autos certificado original de conclusão do 

curso realizado, devendo constar a exata carga horária estudada.

Com o aporte, ao MPE e, após, conclusos.

Finalmente, elabore-se cálculo de pena.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 498334 Nr: 37472-33.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Para melhor análise do pedido de remição de pena, oficie-se à Unidade 

Penitenciária, solicitando o envio da via original das folhas de frequência 

do recuperando CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS, bem como, 

informações acerca das atividades desenvolvidas pelo apenado.

Com o aporte dos documentos aos autos, ao Ministério Público e, após, 

voltem-me conclusos.

Lado outro, oficie-se à 3ª Vara Criminal desta Comarca, solicitando o envio 

da via original da Guia de Execução Penal referente ao código 442482.

Elabore-se cálculo de pena.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 370542 Nr: 11063-25.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Correa de Moraes - 

OAB:6664

 Vistos.

Considerando que as 1.212 horas/aulas do reeducando, no período 

compreendido entre setembro/2013 e dezembro/2015, já foram declaradas 

remidas, conforme as decisões de fls. 40 e 62, INDEFIRO o pedido de 

remição reiterado pela defesa à fl. 69.

No mais, CADASTRE-SE o Advogado Milton Correa de Moraes (OAB/MT 

6.664) como patrono do recuperando LUIZ GONZAGA DE SOUZA.

Por derradeiro, CUMPRA-SE a deliberação contida no segundo parágrafo 

da decisão de fl. 68.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 354083 Nr: 15697-98.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON RIBEIRO VENANCIO, ALDRIANO 

DOS SANTOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. LAURO GONÇALO DA COSTA OAB/MT 15.304

DRA. DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS OAB/MT 21.617

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

___/_____/____, ÀS ___:___ HORAS, a fim de participar da audiência una 

de Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 505480 Nr: 44468-47.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ADRIANO AMORIM LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. LAURO GONÇALO DA COSTA OAB/MT 15.304

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

___/_____/____, ÀS ___:___ HORAS, a fim de participar da audiência una 

de Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 348605 Nr: 9510-74.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEQUEL VITOY JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA OAB/MT 14615

Finalidade:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

___/_____/____, ÀS ___:___ HORAS, a fim de participar da audiência una 

de Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 525249 Nr: 17199-96.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE BASSI HUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA COCCO - OAB:, 

THIAGO BARRETO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS P/ AUDIÊNCIA

Prazo:URGENTE

Intimando:DR. THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE - OAB/MT 14894

DRA. GABRIELA COCCO BUSANELLO - OAB/MT 9770

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

24/08/2018, ÀS 13:40 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):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 506739 Nr: 45745-98.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FAGUNDES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINÉIA KATIA BOSI - 

OAB:14981

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DRA. LEIDINÉIA KATIA BOSI. OAB/MT: 14.981

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., 1 – Homologo os pedidos de desistência, 

no que se refere à testemunha do item 5.

 2 – Cumpra-se o disposto no item 8, com relação a apresentação de 

memoriais escritos, com base no art. 403 § 3º do CPP, sucessivamente, no 

prazo de 05 dias.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 478313 Nr: 18152-94.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KETLEN DOS SANTOS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:05

Intimando:Réu(s): Ketlen dos Santos Correa Filiação: Luiz Moacir Correia e 

Fátima Aparecida dos Santos Machado, data de nascimento: 08/05/1998, 

brasileiro(a), natural de Ariquemes-RO, solteiro(a), garota de programa, 

Endereço: Vg Show- Zero Km, Bairro: Várzea Grande, Cidade: Varzea 

Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU:

CITÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais precisamente 

para defender-se na ação penal acima mencionada, proposta pelo MP, por 

violação do Artigo _____, § _____, Inciso _____, do CP, em conformidade 

com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) responder(em) 

a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos termos do artigo 

396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), poderá(ao) argüir 

preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), 

oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), 

qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário, 

de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 480323 Nr: 20115-40.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUKAS DE OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:05

Intimando:Réu(s): Lukas de Oliveira Pereira, Rg: 27135306 SSP MT 

Filiação: Sebastiana Oliveira Pereira, data de nascimento: 13/12/1994, 

brasileiro(a), natural de Feira de santana-BA, solteiro(a), Endereço: 

Morador de Rua, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU:

CITÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais precisamente 

para defender-se na ação penal acima mencionada, proposta pelo MP, por 

violação do Artigo _____, § _____, Inciso _____, do CP, em conformidade 

com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) responder(em) 

a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos termos do artigo 

396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), poderá(ao) argüir 

preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), 
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oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), 

qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário, 

de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 403092 Nr: 7423-77.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:05

Intimando:Réu(s): Israel Conceição de Oliveira, Rg: 17327300 SSP MT 

Filiação: Siquiel Pinheiro de Oliveira e Maria Lucimar da Conceição, data de 

nascimento: 12/04/1989, brasileiro(a), natural de Varzea grande-MT, 

convivente, técnico de informática, Endereço: Rua F, Nº 18, Qd 20, Bairro: 

Nova Esperança I, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Artigo _____, § _____, Inciso _____, do 

CP, em conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) 

acusado(s) responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias nos termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) 

resposta(s), poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que 

interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e 

justificações, especificar(em) as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e requerendo 

sua(s) intimação(ões), quando necessário, de conformidade com a 

Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 479380 Nr: 19175-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIONE DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:05

Intimando:Réu(s): Edione da Silva Santos Filiação: Francino Ferreira dos 

Santos e Lindauda Lucia da Silva, data de nascimento: 04/01/1999, 

brasileiro(a), natural de Sitio do mato-BA, solteiro(a), serviços gerais, 

Endereço: Av. Ciriaco Candia N.º 753, Bairro: Carumbé, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU:

CITÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais precisamente 

para defender-se na ação penal acima mencionada, proposta pelo MP, por 

violação do Artigo _____, § _____, Inciso _____, do CP, em conformidade 

com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) responder(em) 

a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos termos do artigo 

396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), poderá(ao) argüir 

preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), 

oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), 

qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário, 

de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 382901 Nr: 24782-74.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO FERNANDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Alexandro Fernandes Nunes, Cpf: 62686216115, Rg: 

10298894 SSP MT Filiação: Bartolomeu Nunes e Ostacia Fernandes 

Souza, data de nascimento: 23/12/1975, brasileiro(a), solteiro(a), 

vendedor, Endereço: Rua Joiville, Nº 277, Bairro: Jd Novo Horizonte, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU:

CITÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais precisamente 

para defender-se na ação penal acima mencionada, proposta pelo MP, por 

violação do Artigo _____, § _____, Inciso _____, do CP, em conformidade 

com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) responder(em) 

a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos termos do artigo 

396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), poderá(ao) argüir 

preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), 

oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), 

qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário, 

de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 314635 Nr: 13487-45.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ROSA DE FRANÇA, DIOGLESAN VIEIRA 

DA SILVA, JUNIOR ARRUDA FRANÇA ou JUNIOR FRANÇA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906, Alline Lopes de Jesus - OAB:21413/O, FERNANDA 

FERNANDES DE SOUZA - OAB:21595/O, MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:

 Intimar a defesa do réu Dioglesan Vieira da Silva, para que no prazo de 10 

(dez)dias, se manifeste a respeito da restituição de valores, 01(um)celular 

Nokia e demais documentos pessoais, SOB PENA DE PERDIMENTO. Tendo 

em vista, que o réu foi devidamente intimado conforme Fls. 391 dos autos 

e não se manifestou.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 529070 Nr: 20841-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONI MARCOS PEREIRA SOUZA, MARCO 

AURELIO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Ferreira 

Marques - OAB:19486/O

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 20841-77.2018.811.0042 (CÓDIGO: 529070) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉUS: TONI MARCOS PEREIRA SOUZA 

MARCO AURELIO FERREIRA DE SOUZA Vistos. 1. Resposta à Acusação: 

Assim, nos termos do art. 399, do CPP, mantenho o recebimento da 
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denúncia. 2. Revogação da Prisão Preventiva: Todavia, entendo cabível a 

substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar (art. 282, §6º, 

do CPP). Pelo exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado 

MARCO AURELIO FERREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos 

substituindo-as pela aplicação das seguintes medidas cautelares penais: 

a) Comparecer a todos os atos do processo; b) Não se ausentar do 

Município em que reside, por mais de 07 (sete) dias, sem prévia 

autorização judicial; c) Não mudar de endereço se prévia comunicação a 

este juízo. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o acusado ser 

imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver 

preso. Por fim, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

manifestar-se quanto à Resposta à Acusação c.c. Pedido de Revogação 

da Prisão Preventiva formulado pela defesa do acusado TONI MARCOS 

PEREIRA SOUZA às fls. 142/152. Cumpra-se. Cuiabá, 20 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.: 329795 Nr: 9940-60.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULITA ZAMAQUIZOMARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 9940-60.2012.811.0042 (CÓDIGO: 329795) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉ: JULITA ZAMAQUIZOMARE SENTENÇA 

3. Dispositivo: Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual 

para CONDENAR a acusada JULITA ZAMAQUIZOMARE, pela prática dos 

crimes descritos no art. 12, da Lei n. 10.826/03, c.c. art. 244-B, da Lei n. 

8.069/90 c.c. art. 70, do Código Penal. 4. Dosimetria: TORNO DEFINITIVA a 

pena da ré JULITA ZAMAQUIZOMARE, qualificado nos autos, em 01 (um) 

ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) 

dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal. 7. Extinção da 

Punibilidade: De outro giro, ainda que não se trate da melhor técnica, em 

razão da pena estabelecida à acusada, esta prescreve em 04 (quatro) 

anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, tempo este já decorrido 

entre o recebimento da denúncia (30.01.2014) e a presente data, de modo 

que JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JULITA ZAMAQUIZOMARE, 

qualificada nos autos, relativamente aos fatos descritos na denúncia 

destes autos, o que faço com fulcro nos artigos 107, inciso IV e 109, 

inciso V, ambos do Código Penal, bem como no artigo 61 do Código de 

Processo Penal. Isento a acusada do pagamento das custas e despesas 

processuais. Após, comunique-se a condenação via sistema INFODIP, 

certifique-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz 

de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 533085 Nr: 24787-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE DE PAULA ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIONE DE PAULA ALBUQUERQUE, 

Filiação: Leonildes de Paula Albuquerque e Antonio de Paula Albuquerque, 

data de nascimento: 22/03/1984, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o indiciado acima qualificado, para que no prazo de 

05(cinco) dias, compareça a esta secretaria para restituir tais objetos 

01(um) molho de chaves, 01 (um) aparelho celular marca LG, 01(um) 

alicate, 01 (uma) aliança de cor prata e 01 (uma) sacola contendo vários 

chicletes, balas e pirulitos. SOB PENA DE PERDIMENTO.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  I N Q U É R I T O P O L I C I A L  N º : 

24787-57.2018.811.0042(Código: 533085)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL RÉU: DIONE DE PAULA ALBUQUERQUEVistos 

etc.Compulsando os autos, verifica-se que o indiciado DIONE DE PAULA 

ALBUQUERQUE não foi intimado para restituição dos objetos apreendidos 

à fl. 18, pois não consta nos autos o seu endereço, conforme certidão de 

fl. 66, diante disso determino que o indiciado seja intimado por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

compareça em juízo a fim de restituir os objetos apreendidos à fl. 18. 

Decorrendo o prazo assinalado e não comparecendo o indiciado, 

DECLARO o perdimento de quaisquer bens que não foram reclamados. Se 

as apreensões se referirem a objetos sem valor econômico, determino a 

sua destruição, e em se tratando de objetos que possuem valor 

econômico proceda-se ao leilão ou doação, conforme cada caso, tudo 

conforme previsto na CNGC.Às providências.Cuiabá-MT, 16 de agosto de 

2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 21 de agosto de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343939 Nr: 4099-50.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON WENDER GONÇALVES 

LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON WENDER GONÇALVES 

LOURENÇO, Cpf: 70744637104, Rg: 2011.1851, Filiação: Cleuza 

Gonçalves Lourenço e Nilson Gonçalves Lourenço, data de nascimento: 

31/05/1982, brasileiro(a), natural de Goiania-GO, casado(a), comerciante, 

Telefone 62 - 9437-2125. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, PARA QUE NO PRAZO 

DE 10 (DEZ) DIAS COMPAREÇA EM JUÍZO, COM A FINALIDADE DE 

LEVANTAR O VALOR DA FIANÇA APREENDIDA NESTES AUTOS. SOB 

PENA DE PERDIMENTO.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando a decisão da Terceira Seção 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinando que seja suspensa em 

todo o território nacional a tramitação dos processos individuais ou 

coletivos que discutam se é ou não necessária a apreensão e a perícia de 

arma de fogo para incidência de aumento de pena nos delitos de roubo, 

determino a suspensão dos presentes autos até o julgamento do referido 

assunto catalogado como TEMA 991 do STJ, conforme determinação 

abaixo:“EMENTARECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DO 

PROCESSO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (RISTJ, ART. 257-C). 

ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE 

DA APREENSÃO E DA PERÍCIA DA ARMA DE FOGO PARA A INCIDÊNCIA 

DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. AFETADO O 

RECURSO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS, NOS 

TERMOS DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL/2015 E DA RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008, PARA CONSOLIDAR O 

ENTENDIMENTO ACERCA DA QUESTÃO JURÍDICA DISPOSTA NOS 

AUTOS. Afetação deste processo ao rito dos recursos especiais 

repetitivos, nos termos do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo 

Civil/2015 e da Resolução STJ n. 8/2008, para consolidar o entendimento 

acerca da seguinte questão jurídica: Se é ou não necessária a apreensão 

e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, § 2º, 

I, do Código Penal. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.711.986 - MG 

(2017/0313941-4) RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 

RECORRENTE: JEFFERSON DE SOUZA FIALHO ADVOGADO: 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS RECORRIDO: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS)”.Após, com o 

julgamento, impulsione os autos.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 02 de maio de 

2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.
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Cuiabá, 21 de agosto de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 382114 Nr: 23945-19.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALVARO DE ASSIS, MARIOEDIS 

BARREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Intimar a defesa do Réu Marioedis, para apresentar razões recursais no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 512373 Nr: 5051-53.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO DE OLIVEIRA, RENATO 

GOMES DA SILVA, JUCLEY ELIVAN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jônatas peixoto lopes - 

OAB:20.920/O

 Intimar a defesa do Réu JUCLEY, para apresentar a Resposta a 

Acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 512373 Nr: 5051-53.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO DE OLIVEIRA, RENATO 

GOMES DA SILVA, JUCLEY ELIVAN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jônatas peixoto lopes - 

OAB:20.920/O

 Sendo assim, REVOGO a prisão de JUCLEY ELIVAN DE OLIVEIRA e 

RENATO GOMES DA SILVA, dado o excesso de prazo na conclusão da 

instrução criminal. Contudo, com fundamento no art. 282 do CPC, aplico 

aos acusados as seguintes medidas cautelares: 1.Comparecer a todos os 

atos do processo (art. 319, I, CPP); (...)Havendo nos autos material 

probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, 

RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra os acusados, 

uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo 

Codex.Citem-se os acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, responder 

à acusação.Colacione nos mandados a advertência de que os 

denunciados, em suas respostas, poderão arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse às suas defesas, oferecerem documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 

396-A, CPP). (...) 3. Deliberações:Expeça-se, com urgência, ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor de JUCLEY ELIVAN DE OLIVEIRA e RENATO GOMES 

DA SILVA, salvo se por outro motivo estiverem presos.No cumprimento do 

Alvará de Soltura, deverá o Oficial de Justiça certificar da citação dos 

acusados.Proceda o Cartório deste juízo a retirada/baixa da prisão dos 

acusados no Sistema de Cadastro Nacional de Mandado de Prisão do CNJ 

e no Sistema Apolo.Intimem-se.Ciência às partes.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 

de maio de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 512373 Nr: 5051-53.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO DE OLIVEIRA, RENATO 

GOMES DA SILVA, JUCLEY ELIVAN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jônatas peixoto lopes - 

OAB:20.920/O

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 5051-53.2018.811.0042 (CÓDIGO: 512373)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): MARCO AURELIO DE OLIVEIRA

 RENATO GOMES DA SILVA

 JUCLEY ELIVAN DE OLIVEIRA

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestar-se a cerca 

do oferecimento da denúncia feito pela 6° Promotoria que atua na 3° Vara 

Criminal da Capital.

Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 19 de abril de 2018.

 MARCEMILA MELLO REIS PENNER

 Juíza de Direito em substituição

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138859 Nr: 6994-23.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO REI CORDEIRO DO NASCIMENTO, 

MARCELO CORDEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS ODORICO 

DORILEO ROSA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

6994-23.2009.811.0042, Protocolo 138859, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 474550 Nr: 14447-88.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIEDSON DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DORIEDSON DE OLIVEIRA DA SILVA, Cpf: 

70058106197, Rg: 24796387, Filiação: Raimunda Nonata de Oliveira da 

Silva e Raimundo Emilio Rocha da Silva, data de nascimento: 27/03/1989, 

brasileiro(a), natural de Vitoria do Mearim-MA, convivente, pedreiro, 

Telefone 98466-1059. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 19 de abril de 2017, tendo o réu 

sido denunciado como incurso nas penas do Art. 180, CAPUT DO CP.

Despacho: Diante das tentativas infrutíferas de se proceder a citação 

pessoal do denunciado, considerando ainda a inexistência de outros 

endereços, cite-o por meio de edital. Após, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.
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Cuiabá, 10 de agosto de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 512571 Nr: 5238-61.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID NEVES DE ARRUDA, ROBSON LUIZ 

LEONIS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO CORREA 

PESCARA - OAB:22418/0/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAVID NEVES DE ARRUDA, Cpf: 

06280809137, Rg: 2.414.088-0, Filiação: Leonice Neves de Arruda, data 

de nascimento: 07/11/1996, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 23/01/2018, tendo o réu sido 

denunciado como incurso nas penas do art. 157, § 3º (in fine) c/c art. 14, 

II, ambos do CP.

Despacho: "Vistos, etc... Diante da certidão de fl. 86, e estando o réu 

David Neves de Arruda em lugar incerto e não sabido, cite-se este 

acusado por meio de edital, nos termos do artigo 363, § 1º, do CPP, com o 

prazo de 15 (quinze) dias. Certificado o decurso do prazo estipulado no 

edital, voltem conclusos para novas deliberações em relação ao acusado 

David Neves. Sem prejuízo as determinações acima, e considerando que 

estes autos envolve outro réu que se encontra preso,e que na defesa 

apresentada às fls. 62/65 não foram arguidas preliminares e não havendo 

hipóteses de absolvição sumária, designo o dia 08/10/2018 às 16h45min 

para audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se com urgência. Às 

providências."

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, André Duran Juliani, 

digitei.

Cuiabá, 21 de agosto de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 512571 Nr: 5238-61.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID NEVES DE ARRUDA, ROBSON LUIZ 

LEONIS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO CORREA 

PESCARA - OAB:22418/0/MT

 Processo Crime nº. 5238-61.2018.811.0042.

Vistos, etc...

Diante da certidão de fl. 86, e estando o réu David Neves de Arruda em 

lugar incerto e não sabido, cite-se este acusado por meio de edital, nos 

termos do artigo 363, § 1º, do CPP, com o prazo de 15 (quinze) dias.

Certificado o decurso do prazo estipulado no edital, voltem conclusos para 

novas deliberações em relação ao acusado David Neves.

Sem prejuízo as determinações acima, e considerando que estes autos 

envolve outro réu que se encontra preso, e que na defesa apresentada 

às fls. 62/65 não foram arguidas preliminares e não havendo hipóteses de 

absolvição sumária, designo o dia 08/10/2018 às 16h45min para audiência 

de instrução e julgamento.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

Cuiabá, 16 de agosto de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 456546 Nr: 33881-97.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEILDE SOARES CALDEIRA 

- OAB:15236/MT

 INTIMAR A DRª JOSEILDE SOARES CALDEIRA OAB/MT 15236, DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 

2018 ÀS 15:00 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 335505 Nr: 16427-46.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILSON DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 INTIMAR O DR MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB/MT 11.190, DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 

2018 ÀS 15:15 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 328255 Nr: 8199-82.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE PEIXOTO BARBOSA, 

LEONARDO OLIVEIRA POZZER, CARLOS DA SILVA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:17309/MT, HERMES ROSA DE MORAES - OAB:11627, JOSÉ DE 

LIMA FERNANDES - OAB:2234, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 INTIMAR OS ADVOGADOS HERMES ROSA DE MORAES OAB/MT 11.627, 

JOSÉ DE LIMA FERNANDES OAB/MT 2234 E EDEZIO LIMA FERNANDES, 

OAB/MT OAB/MT 17309 E BENEDITO DA SILVA BRITO OAB/MT 3.822, DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REDESIGNADA PARA O DIA 

25 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 15:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 384974 Nr: 27007-67.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL GOMES MONTEIRO, DAVI ALVES 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370/O

 INTIMAR A DRª DIANA ALVES RIBEIRO OAB/MT 20.370, DA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 

15:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 416789 Nr: 21968-55.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI GALVÃO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIENY DO NASCIMENTO 

FRANCO GUIMARÃES - OAB:16740

 INTIMAR A DRª LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO GUIMARÃES OAB/MT 

16740, PARA AUDIÊNCIA DE PROPOSTA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 

PROCESSO DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 15:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 146483 Nr: 13725-35.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEÓFILO NELSON CUNAHS SOBIERAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELKE REGINA ARMENIO 

DELFINO MAX - OAB:7562/MT

 INTIMAR A DRª ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX OAB/MT 7.562 E 

DRª VALDINEIDE OVÍDIO DA SILVA OAB/MT 12803, PARA FINS NO 

DISPOSTO NO ART. 222, DO CPP E SÚMULA 155 DO STF, QUE FOI 

EXPEDIDO, EM 10/08/2018, CARTA PRECATÓRIA PARA COMARCA DE 

CORDILHEIRA ALTA/SC, PARA INQUIRIÇÃO DA TESTEMUHA DE DEFESA 

RUBENS BALDISSERA JÚNIOR

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 504633 Nr: 43647-43.2017.811.0042

 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): MARIO HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIO HENRIQUE DE SOUZA, Rg: 

24508756, Filiação: Mário Ferreira de Souza e Maristela Bravim Miranda de 

Souza, data de nascimento: 14/08/1983, brasileiro(a), natural de 

Marialva-PR, convivente, marceneiro, Telefone 65 992572289. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do réu MARIO HENRIQUE DE SOUZA 

para comparecimento a audiência de instrução, interrogatório e julgamento, 

que se realizará no dia 10/10/2018, às 14:00 horas.

Resumo da Inicial: "(...) Pelo exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia MÁRIO HENRIQUE DE SOUZA como incurso nas penas do art. 

33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 61, inc. I, do Código Penal (...)".

Despacho/Decisão: "(...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo “Parquet” 

contra o denunciado. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 10/10/2018, às 14h, para o interrogatório do acusado, inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa.Cite-se o acusado dos termos da 

ação e intime-se da data do interrogatório.Intimem-se as testemunhas 

arroladas pelas partes.Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.Às 

providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

Advertência: 1- O não-comparecimento do(a, s) ré(u, s) à audiência de 

interrogatório, sem motivo justificado, acarretar-lhe(s)-á a decretação da 

REVELIA e conseqüentes efeitos legais; 2- Comparecendo 

desacompanhado(a, s) de advogado, será(ão) o(a, s) ré(u, s) assistido(a, 

s) pelo(a) Defensor(a) Público(a) ou Dativo(a) a ser designado pelo 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, Kelton Vinicius Pinheiro 

de Lima, digitei.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 529302 Nr: 21126-70.2018.811.0042

 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): JONATAN TEIXEIRA DOS SANTOS, LUIZ 

AUGUSTO MAGALHÃES VERLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONATAN TEIXEIRA DOS SANTOS, Rg: 

1582982, Filiação: Maria Jose da Silva Teixeira e Pedro Pereira dos 

Santos, data de nascimento: 31/07/1997, brasileiro(a), natural de Porto 

Velho-RO, solteiro(a), lavador de carro e atualmente em local incerto e não 

sabido LUIZ AUGUSTO MAGALHÃES VERLY, Cpf: 05929517150, Rg: 

2709016-7, Filiação: Roseli Magalhães Verly e Emanuel Mesias Sousa 

Verly, data de nascimento: 23/05/1997, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), cabeleireiro, Telefone 993083515 (irmão). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, para 

oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 55 da 

Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa preliminar, o acusado poderá 

arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir 

e arrolar até o número de 5 (cinco) testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 

11.343/2006). Não sendo apresentada resposta no prazo, será nomeado 

defensor dativo para oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Resumo da Inicial: "(...) Pelo exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia J0NATAN TEIXEIRA DOS SANTOS como incurso nas penas do 

art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 e LUIZ GUSTAVO MAGALHÃES 

VERLY nas penas do art. 14, da Lei 10.826/03

Despacho/Decisão: "(...) Vistos, etc.Notifiquem-se os acusados para 

oferecerem defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, forte no 

artigo 55, da Lei n° 11.343/2006.Ressalta-se que quando o Sr. Oficial de 

Justiça for notificar os denunciados, o mesmo deve perguntar-lhes se 

possuem condições financeiras a fim de constituir advogado, e sendo 

negativa referida pergunta, ser-lhe-ão, desde já, nomeada a Defensora 

Pública que oficia junto a esta Vara para patrocinar a defesa dos mesmos, 

devendo, se necessário, ser intimada para cumprir o ato supra.Defiro os 

requerimentos apresentados pelo representante do Ministério Público. 

Após a apresentação da resposta, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.Às providências. Expediente necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MÁRCIA DANIELLY DA 

LUZ MONTANIA, digitei.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 526772 Nr: 18740-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OLI CESAR CARDOSO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MORAES VALENTE - 

OAB:21549, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139/OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição em tela.Com o decurso 

do prazo recursal, extraia-se fotocópia da presente decisão e encarte-a 

nos autos principais (Código n° 513786) e, na sequência, arquivem-se 

com as baixas e anotações de praxe.Às providências. Expediente 

necessário. Cumpra-se.Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 513786 Nr: 6371-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 
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Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PINHEIRO BASILIO 

SILVA - OAB:18882, JUNIOR CESAR NORONHA - OAB:15391

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para 

CONDENAR o denunciado MARCOS LUCIO DA SILVA, brasileiro, 

caminhoneiro, nascido em 19/01/1974, filho de Clodoaldo Pereira da Silva e 

Maria Alves da Silva, portador do RG nª 9207470 SSP/MT e CPF nª 

615.555.171-53, nesta capital, nas sanções previstas no artigo 33 caput 

c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16, da Lei nº 

10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal.(...) .Nos termos do art. 

69, do Código Penal, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies 

criminosas, encontrando a pena definitiva final para o réu MARCOS LUCIO 

DA SILVA, brasileiro, caminhoneiro, nascido em 19/01/1974, filho de 

Clodoaldo Pereira da Silva e Maria Alves da Silva, portador do RG nª 

9207470 SSP/MT e CPF nª 615.555.171-53, EM 12 (DOZE) ANOS E 11 

(ONZE) MESES DE RECLUSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 517101 Nr: 9435-59.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE GONÇALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460682 Nr: 496-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUGUYSON RODRIGUES LEAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUGUYSON RODRIGUES LEAO, Cpf: 

07166269189, Rg: 2541387-2, Filiação: Yvone Rodrigues Vieira e Luis 

Antonio Leao da Silva, data de nascimento: 02/03/1997, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), estudante. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do réu GUGUYSON RODRIGUES LEAO, 

para comparecimento a audiência de instrução, interrogatório e julgamento, 

que se realizará no dia 11/10/2018, às 14:40 horas

Resumo da Inicial: "(...) Diante do exposto, o Ministério Público Estadual 

DENUNCIA a Vossa Excelência, GUGUYSON RODRIGUES LEÃO como 

incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.° 11.343/2006 (...)"

Despacho/Decisão: Vistos etc.Primeiramente, com relação a acusada 

Aline Maria de Souza Guimarães, determino o desmembramento dos autos, 

uma vez que a mesma foi notificada e citada por edital. Após, conclusos. 

Em relação ao acusado Guguyson Rodrigues Leao, verifico que o mesmo 

foi notificado na carceragem do Fórum, porém em diligências foi apurado 

novo endereço do acusado, qual seja:Endereço: Av F, Qd 70, Casa 07, 

Bairro: Getulio Vargas, Cidade: Cuiabá-MT.Desse modo, determino que 

expeça-se mandado de intimação e citação do acusado no referido 

endereço para que compareça na audiência designada para a data de 

11/10/2018, às 14h40min. Requisitem-se os policiais. Intime-se as 

testemunhas. 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.

 Advertência: 1- O não-comparecimento do(a, s) ré(u, s) à audiência de 

interrogatório, sem motivo justificado, acarretar-lhe(s)-á a decretação da 

REVELIA e conseqüentes efeitos legais; 2- Comparecendo 

desacompanhado(a, s) de advogado, será(ão) o(a, s) ré(u, s) assistido(a, 

s) pelo(a) Defensor(a) Público(a) ou Dativo(a) a ser designado pelo 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, MÁRCIA DANIELLY DA 

LUZ MONTANIA, digitei.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445923 Nr: 22807-46.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MURILO SANTOS RIBEIRO, JULIANO 

GOMES DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANO GOMES DE SOUZA SANTOS, 

Cpf: 06536086163, Rg: 26825090, Filiação: Marta Gomes de Souza e Jose 

Luis dos Santos, data de nascimento: 14/06/1994, brasileiro(a), natural de 

Várzea Grande-MT, separado(a) judicialmente, desempregado, Telefone 

99277-7155. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do réu JULIANO GOMES DE SOUZA 

SANTOS, para comparecimento a audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento, que se realizará no dia 30/10/2018, às 15:00 horas

Resumo da Inicial: "(...) Pelo exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia JULIANO GOMES DE SOUZA SANTOS, vulgo "Neguinho" e/ou 

"Zé pequeno", como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 

11.343/06, c/c o art. 29 do Código Penal (...)"

Despacho/Decisão: Vistos etc.Embora os réus discordem dos termos da 

denúncia, entendo 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 dos denunciados 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 os denunciados. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30/10/2018 às 15:00 horas, para o interrogatório dos 

acusados, inquirição das testemunhas de acusação e defesa.Citem-se os 

acusados dos termos da ação e intimem-se da data do 

interrogatório.Int imem-se as testemunhas arroladas pelas 

partes.Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.Às 

providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

Advertência: O não-comparecimento do(a, s) ré(u, s) à audiência de 

interrogatório, sem motivo justificado, acarretar-lhe(s)-á a decretação da 

REVELIA e conseqüentes efeitos legais; 2- Comparecendo 

desacompanhado(a, s) de advogado, será(ão) o(a, s) ré(u, s) assistido(a, 

s) pelo(a) Defensor(a) Público(a) ou Dativo(a) a ser designado pelo 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, MÁRCIA DANIELLY DA 

LUZ MONTANIA, digitei.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 341420 Nr: 1192-05.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA DA GAMA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa do Prado Amaral - 

OAB:21693/MT

 “Vistos,

1. Tendo em vista que até por ocasião da abertura desta solenidade não 

se fazia presente nenhuma testemunha, então, antes de resdesignar 

audiência é que determino que de vista dos autos ao ilustre representante 

do Ministério Público.

2. Após manifestação, volte-me o feito concluso.

3. Saindo as partes prestes devidamente ciente deste ato processual.

4. Cumpra.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 443195 Nr: 19932-06.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GONÇALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:17573, GIVANILDO GOMES - OAB:12635, WALDIR CALDAS 

RODRIGUES - OAB:6591/MT

 “Vistos,

1. Homologo a desistência das testemunhas.

2. Tendo em vista a manifestação do ilustre causídico, qual neste ato 

pugnou por prazo para apresentação do endereço do imputado, inclusive 

qual foi deferido desde logo, e considerando que as partes desistiram da 

oitiva de suas testemunhas, diga-se, em comum, então visando a marcha 

processual, designo o interrogatório para o dia 24 de setembro de 2018, 

às 15 horas e 45 minutos, devendo ser intimado o acusado no novo 

endereço a ser declinado pelo advogado.

3. Na hipótese do réu encontrar-se segregado desde logo fica 

determinado a requisição do denunciado à comparecer a este ato 

designado.

4. Saindo as partes prestes devidamente ciente deste ato processual.

5. Cumpra.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 453251 Nr: 30424-57.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DE ASSIS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT

 “Vistos,

1. Nada obstante devidamente requisitados os militares, todavia não se 

fizeram presentes nessa solenidade. Assim sendo redesigno a audiência 

para o dia 24 de setembro de 2018 as 14hs e 45min.

2. Intime as testemunhas, requisitando os através da corregedoria da 

polícia militar, uma vez que o presente ato não se efetivou em decorrência 

da ausência dos milicianos, esclarecido que num eventual descumprimento 

será determinado desconto no soldo dos militares.

 3. Requisite o réu preso.

4. Outrossim, determino a senhora gestora que identifique o processo com 

a tarja azul.

5. Saindo as partes prestes devidamente ciente deste ato processual.

6. Cumpra.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 469227 Nr: 9118-95.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO PINTO LOGUERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLOW SALOMÃO DOS 

SANTOS SILVA - OAB:22737 MT

 Vistos,

1. Defiro conforme requerido no postulado de fls. 84.

2. Outrossim, tendo em vista o expediente encartado as fls. 87-9, qual 

notícia que o réu estaria realizando trabalhos de mediação e demarcação 

de lotes em projeto de assentamento no município de Juara, então não me 

resta senão redesignar audiência para o dia 24 de setembro de 2018 as 

16 horas e 45 minutos,

 3. Intime o réu e seu advogado, este último pelo DJE, da mesma forma 

devendo ser intimado as testemunhas comum restante, antes porém dê-se 

vista ao ilustre representante do Ministério Público para manifestar sobre a 

certidão do senhor meirinho, qual, desde logo, determino a sua juntada no 

presente feito.

4. Saindo as partes prestes devidamente ciente deste ato processual.

5. Cumpra.”.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102503 Nr: 7141-20.2007.811.0042

 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: VENUEL SALES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ, para devolução dos autos nº 7141-20.2007.811.0042, 

Protocolo 102503, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 162008 Nr: 9339-25.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOÃO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN SIMONE REZENDE - 

OAB:21866/O, JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA - OAB:2493, 

LINDOMAR DA SILVA REZENDE - OAB:7388/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do envio da Carta Precatória para Comarca de Cáceres-MT, em 

20.08.2018, via malote digital código de rastreabilidade 81120183594591, 

com a finalidade de reinquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público, CHRISTIAN JOSÉ CASTRO e APARECIDO SIMONAR MENDES DE 

SOUZA, bem como para, querendo, acompanhar o trâmite da missiva 

naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 409837 Nr: 14536-82.2015.811.0042

 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): CLODOALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 14.2.2019 às 13h30min, 

oportunidade em que será realizado o interrogatório do réu.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 380267 Nr: 21987-95.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 
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CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CAVALCANTE MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS ETC.

Expeça-se carta precatória para as Comarcas de Rondonópolis/MT e 

Guiratinga/MT, visando a inquirição das testemunhas João Anastácio 

Fontoura, Sinvaldo Alves de Jesus e Alcedino Alves de Jesus, arrroladas 

pela defesa às fls. 253/254.

Tendo em vista que a expedição da missiva não suspende a instrução 

criminal (art. 359, §1° do CPPM), DESIGNO o dia 14.2.2019, às 15 horas, 

para a oitiva da testemunha de defesa Idevaldo Rocha de Macedo (fls. 

253/254), bem como o interrogatório do réu.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 445939 Nr: 22826-52.2016.811.0042

 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): JOEL SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 15.2.2019, às 15h30min, 

oportunidade em que será realizada a oitiva das testemunhas arroladas 

pela acusação.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 477158 Nr: 17000-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU BARBOSA, EVANDRO ALEXANDRE 

FERRAS LESCO, RONELSON JORGE DE BARROS, JANUÁRIO ANTONIO 

EDWIGES BATISTA, GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651/O, 

FRANCISCO DE ASSIS DO RÊGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - 

OAB:29.071 OAB/PR, JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - OAB:56722, 

LUCIANA GABARDO - OAB:78.507 OAB/PR, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216, 

STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115/B, Tenaressa Aparecida 

Araújo Della Líbera - OAB:7031, THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5928

 VISTOS ETC. (...) Desta forma, ao contrário das demais diligências 

rejeitadas anteriormente que se afiguram irrelevantes para o desfecho do 

processo e que trariam desnecessária procrastinação da ação penal, 

tenho que este pleito deve ser acolhido.Com efeito, diante da 

complexidade da causa e a necessidade de se esclarecer exaustivamente 

os fatos, bem como as condutas dos acusados, assegurando a ampla 

defesa ao réu solicitante e em homenagem à busca da verdade real, 

DEFIRO o pedido da defesa e com fulcro no art. 3º, a do CPPM c/c 196 do 

CPP, designo novo interrogatório do réu CB PM Gerson Luiz Ferreira 

Corrêa Júnior para o dia 27.08.2018, às 13h30min.Expeça-se o necessário 

para a realização do ato designado.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 162210 Nr: 9541-02.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIMOTEO MARQUES DE ALMEIDA, GERALDO 

SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE SOUZA ALMEIDA - 

OAB:14289

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus advogados para 

ciência da juntada de Ofício recebido da Vara Única da Comarca de 

Colniza – MT, em que foi distribuída Carta Precatória (n. 

2444-72.2018.811.0105 - Cód. 89335) e designada audiência para o dia 

18/10/2018, às 15h para inquirição da Testemunha ODETE PEDRO DA 

SILVA, para querendo, acompanhar o ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 413752 Nr: 18663-63.2015.811.0042

 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): JOSE LIMA DOS SANTOS, PAULO JAILSON 

SECCHI DE ÁVILA, ROSANA MENDES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7388/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190, YURI ROBSON NADAF BORGES - OAB:15046

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus advogados para 

ciência da juntada de Ofício recebido da Terceira Vara Criminal da 

Comarca de Cáceres – MT, em que foi distribuída Carta Precatória (n. 

6784-65.2018.811.0006 - Cód. 238225) e designada audiência para o dia 

04/09/2018, às 15h para inquirição da Testemunha LUIZ OLIVIO DE 

SOUZA NEVES, para querendo, acompanhar o ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 156905 Nr: 4253-73.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIZAEL FERREIRA DOS SANTOS, ALONE 

CUNHA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:MT 21.455-A, CARLOS FREDERICK DA S.I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, ISABELLY 

FORTUNATO - OAB:21705-B

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de julgamento para o dia 12.9.2018, às 16 horas.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 532766 Nr: 24496-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL LUIZ PROVENSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMIR MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:15.995

 Carta Precatória Código: 532766

Vistos, etc.

Recebo a presente carta precatória em seus precisos e jurídicos termos.

Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 31 de Agosto de 

2018, às 16h45.

Expeça-se o necessário para a realização do aludido ato, inclusive 

requisição de preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

 Caso haja advogado constituído na Comarca de origem, para se evitar a 
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frustação do ato, intime-se via DJE, consignando que a ausência 

injustificada importará na aplicação da multa prevista no artigo 265 do 

Código de Processo Penal e nomeação da Defensoria Pública para o ato, a 

qual deverá também ser cientificada.

 Encaminhe-se cópia desta decisão ao r. Juízo Deprecante para ciência da 

data ora agendada.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 25 de Julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 532881 Nr: 24604-86.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL CATARINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005/O, LARISSA CAMPOS LEITE - OAB:19.696

 Carta Precatória Código: 532881

Vistos, etc.

Recebo a presente carta precatória em seus precisos e jurídicos termos.

Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 30 de Agosto de 

2018, às 16h45.

Expeça-se o necessário para a realização do aludido ato, inclusive 

requisição de preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

 Caso haja advogado constituído na Comarca de origem, para se evitar a 

frustação do ato, intime-se via DJE, consignando que a ausência 

injustificada importará na aplicação da multa prevista no artigo 265 do 

Código de Processo Penal e nomeação da Defensoria Pública para o ato, a 

qual deverá também ser cientificada.

 Oficie-se ao r. Juízo Deprecante, para que ciente da data ora designada, 

encaminhe, com urgência, a defesa preliminar do acusado.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 25 de Julho de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 532564 Nr: 24304-27.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE ALMEIDA SCOPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - OAB:9074/A

 Carta Precatória Código: 532564

Vistos, etc.

Recebo a presente carta precatória em seus precisos e jurídicos termos.

Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 31 de Agosto de 

2018, às 16h30.

Expeça-se o necessário para a realização do aludido ato, inclusive 

requisição de preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

 Caso haja advogado constituído na Comarca de origem, para se evitar a 

frustação do ato, intime-se via DJE, consignando que a ausência 

injustificada importará na aplicação da multa prevista no artigo 265 do 

Código de Processo Penal e nomeação da Defensoria Pública para o ato, a 

qual deverá também ser cientificada.

 Oficie-se ao r. Juízo Deprecante, para que ciente da data ora designada, 

encaminhe, com urgência, o termo de depoimento da testemunha inquirida.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 25 de Julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 485666 Nr: 25328-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ZARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - 

OAB:19242

 Código: 485666Vistos, etc...O fato do acusado se apresentar à 

autoridade policial quanto intimado para fazê-lo, não constitui fundamento 

para a sua liberdade, pois a prisão foi convertida em preventiva em virtude 

da liberdade do Adriano apresentar perigo à sociedade.De fato, a vitíma e 

acusado não residem na mesma localidade, entretanto, a distância não 

impediu que o acusado, ao menos é o que se colhe do pedido, fls. 68/71, 

mandasse recados de ameaça a vítima, sendo dever deste Estado-Juiz 

zelar pela ordem pública, pois o crime em análise é conduta reprovável, e 

por certo, causou abalo à pequena localidade em que os fatos se deram, 

bem como conveniência da instrução criminal, pois se solto, além de poder 

cumprir as ameaças quanto a “terminar o serviço”, pode vir a 

constranger/ameaçar as testemunhas e vítima.Registro ainda que por 

ocasião do julgamento de HC impetrado pela defesa de Adriano, assentou 

o Desembargador Relator que os predicados pessoais não se sobrepõe 

ao periculum libertatis quando presentes, fl. 180/185.Não se pode ainda 

fechar os olhos para o modus operandi, pois o que se colhe do feito é que 

o ataque à vítima aconteceu com sua esposa, grávida, na garupa, conduta 

que demonstra extrema periculosidade e violência, aliado ao fato de 

diversos disparos.Isto posto, coaduno com o parecer do Ministério Público 

e mantenho a prisão preventiva do acusado com fulcro nos termos do art. 

312 do CPP, em razão da existência do periculum libertatis.No mais, 

considerando que fora expedido nova citação ao acusado, fls. 188, em 

virtude do aditamento da denúncia, fls. 186-verso, diligencie a Sra. 

Gestora quanto a devolução do mandado em virtude de se tratar de 

acusado segregado, bem como após intime-se o advogado constituído a 

fim de que apresente nova defesa ou ratifique a já 

apresentada.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 17 de agosto de 

2018.Flávio Miraglia FernandesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 368041 Nr: 8132-49.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN GERALDO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2638/O, JUAREZ ANTÔNIO BATISTA DO AMARAL - 

OAB/MT 2638 - OAB:2638

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para apresentar novo endereço do 

acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 156487 Nr: 3836-23.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETSEY POLISTCHUK DE 

MIRANDA - OAB:3004-B/MT

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para apresentar o endereço 

atualizado do acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 3604 Nr: 535-88.1998.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUISIO DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEM NOME CADASTRADO - 

OAB:...
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71.241/SP

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para juntar, no prazo de 5 dias, a 

procuração nos autos.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530072 Nr: 21856-81.2018.811.0042

 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): ADRIEN SANTANA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, impulsiono os autos no sentido de 

intimar a advogada da defesa do acusado para, no prazo legal, apresentar 

defesa prévia, conforme teor da manifestação de folhas 52

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 405310 Nr: 9860-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDRM, ANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB:25038, HELIO PASSADORE - OAB:3008-A, Rafael 

Miranda Silva Louzich - OAB:19.426, RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278

 Nos termos da legislação em vigor e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar os advogados HÉLIO 

PASSADORE OAB/MT 3.008-A e FABIANA FÉLIX DE ARRUDA SOUZA 

OAB/MT 25.038/0, para que tomem ciência da audiência designada para o 

dia 09/10/2018 às 14h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 36766 Nr: 1501-17.1999.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5.920/MT, FELIPE DE FREITAS ARANTES - OAB:11700/MT, 

JULIANA MOURA NOGUEIRA - OAB:7920

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, DÉCIO 

ARANTES FERREIRA OAB/MT 5.920, para que tome ciência da sentença 

proferida às fls. 993/999.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 342572 Nr: 2543-13.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944, PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:13.445-E, 

PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13936/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de PRISCILA 

FERREIRA GALENO OAB/MT 13.936, para que manifeste sobre o 

endereço da testemunha de defesa THAIS CRISTINA ARAÚJO DA SILVA, 

conforme certidão de fl. 176.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332062 Nr: 12536-17.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAIANY CEBALHO 

CORREA BARBOSA, para devolução dos autos nº 

12536-17.2012.811.0042, Protocolo 332062, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 535648 Nr: 27298-28.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHERER - 

OAB:101.010/RS, JOÃO FELIPE DAMIANI - OAB:24.596

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, Dra. 

CAMILA SCHERER OAB/RS 101.010 e Dr. JOÃO FELIPE DAMIANI OAB/MT 

24.596 para que tome ciência da audiência designada para o dia 09 de 

outubro de 2018 às 13h00min neste juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 500589 Nr: 39595-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MIRANDA SANTOS - 

OAB:22.550/O

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, RAFAEL 

MIRANDA SANTOS OAB/MT 22.550-0, para que tome ciência da audiência 

designada para o dia 10 de outubro de 2018 às 14h30min.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 445121 Nr: 21973-43.2016.811.0042

 AÇÃO: Prisão Preventiva (art. 254 e ss do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e 

Contra a Administração Pública, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INCIDENTE PROCESSUAL n°. 21973-43.2016.811.0042

Código 445121

 VISTOS ETC.

 Trata-se de requerimento formulado pela Defesa de VALDIR AGOSTINHO 

PIRAN, onde pugna pela restituição de passaporte e subsidiariamente pela 

revogação da cautelar consistente na retenção do passaporte em Juízo, 
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sob o argumento de que a medida foi imposta no mesmo decisum que 

decretou a prisão preventiva, sendo esta, posteriormente, substituída por 

medidas cautelares diversas da prisão, não mais subsistindo a 

necessidade da aplicação da referida medida cautelar.

Alega que a então magistrada presidente do feito, à época, acolhendo o 

pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, 

manteve apenas as cautelares descritas nos item “a” e “b”, da decisão de 

fls. 996/997, consistentes em abstenção de manter contato com os demais 

réus e testemunhas do processo e abstenção de frequentar quaisquer 

repartições públicas estaduais. Contudo, manteve-se silente quanto à 

cautelar imposta no item “e” da decisão de fls. 542, consistente na 

retenção do passaporte em Juízo.

Aduz que ao deferir o pleito de revogação da medida cautelar de 

monitoramento eletrônico, este Juízo reconheceu que o réu cumpriu todas 

as medidas cautelares a ele impostas, não causando transtorno à 

instrução processual e não demonstrando risco de fuga ou de prática de 

novos delitos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do 

pedido, aduzindo que as medidas cautelares revogadas encontram-se 

enumeradas no art. 319 do CPP, aplicadas em substituição da prisão 

preventiva, enquanto que a retenção do passaporte em Juízo é medida 

alternativa autônoma, prevista no art. 320 do CPP. Portanto, 

encontrando-se em plena vigência por ausência de revogação expressa.

 É o relatório. Decido.

Após análise dos autos, verifico que, embora a magistrada, à época 

presidente do feito, tenha mencionado que não se vislumbrava mais o 

risco de fuga do réu, ao acolher o pedido de revogação da medida 

cautelar de monitoração eletrônica, mantendo apenas as cautelares 

descritas nos item “a” e “b”, deixou de revogar de forma expressa a 

medida cautelar de retenção do passaporte em Juízo, pelo que, entendo 

que a referida medida encontra-se em perfeita vigência.

No caso, vejo a necessidade da manutenção da aplicação da medida 

cautelar de retenção do passaporte, visto que na atual fase do processo, 

mostra-se totalmente inapropriada qualquer viagem do acusado ao 

exterior, diante do encerramento da instrução e iminente prolação de 

sentença.

 Ademais, a gravidade do delito supostamente praticado, as condições 

pessoais do acusado frente à sua capacidade econômica, aliado ao fato 

de que o mesmo possui cidadania italiana, reforça a necessidade da 

imposição da medida questionada, uma vez que há real possibilidade de 

evasão do país, furtando-se o peticionário à aplicação da lei penal.

 Assim, a medida cautelar se justifica para assegurar a aplicação da lei 

penal (art. 282 do CPP), pois havendo indícios de que o réu poderá foragir 

para o exterior, razoável a decisão da proibição de se ausentar do país, 

com a retenção do passaporte.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido formulado pela Defesa do acusado VALDIR AGOSTINHO PIRAN, às 

1420/1428.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá - MT, 18 de julho de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 362373 Nr: 1558-10.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIRO RUAN GONÇALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO MITSUO TAMURA - 

OAB:OAB/MT 17150/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ.

 Impulsiono estes autos para que seja intimado o advogado de defesa Dr. 

Sergio Mitsuo Tamura, OAB/MT nº 17.150-O; para apresentar razões 

recursais no presente feito, no prazo de 08 (oito) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 344473 Nr: 4690-12.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SANTANA, ALMAR BUSNELLO, 

ADALBERTO PAGLIUCA FILHO, MOISES DA SILVA PAGLIUCA, 

CLODOALDO SOUZA PIMENTEL, MILTON RODRIGUES DA COSTA, JOSÉ 

MARIA MACHADO, AILTON RODRIGUES DE PÁDUA, ADALBERTO 

PAGLIUCA NETO, JOELSON ALVES DA SILVA, ELAINE CRISTINA 

PAGLIUCA SILVA, REGINA CÉLIA CARDOSO PAGLIUCA, JOÃO EMANUEL 

MOREIRA LIMA, RÉGIS ARISTIDE PAGLIUCA, JOELMA ALVES DA SILVA, 

ANA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CESAR DE 

MAGALHÃES - OAB:14445, ANTÔNIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA 

STEFAN - OAB:7030/MT, CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - 

OAB:3237-B/MT, CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - OAB:16020, 

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - OAB:6363/MT, EVERALDO 

BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988, HILOMAR HILLER - 

OAB:10768/MT, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:10006/MT, 

LEONARDO MORO BASSIL DOWER - OAB:13914, LUIZ AUGUSTO 

ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997, NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC, 

ORLANDO FERREIRA NUNES - OAB:33405, Otávio Simplicio Kuhn - 

OAB:14238, Otávio Simplicio Kuhn - OAB:14238-MT, PEDRO PEREIRA 

CAMPOS FILHO - OAB:12071, RAFAEL PANZARINI - OAB:10426/MT, 

REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:5713/MT, RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT, RONI MURCELLI SILVA - OAB:8647, 

SAULO AUGUSTO C. R. BANDEIRA BASTOS - OAB:10525, Selma Paes 

- OAB:16.347-A, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464, WESLEY ROBERT 

AMORIM - OAB:6610

 Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da AÇÃO 

PENAL PÚBLICA com o fim de:

1 - CONDENAR OS RÉUS:

 a) ADALBERTO PAGLIUCA FILHO, ADALBERTO PAGLIUCA NETO, RÉGIS 

ARISTIDE PAGLIUCA, JOELSON ALVES DA SILVA, JOELMA ALVES DA 

SILVA, ANA ALVES DA SILVA, MOISÉS DA SILVA PAGLIUCA, MILTON 

RODRIGUES DA COSTA, AILTON RODRIGUES DE PÁDUA, JOÃO 

EMANUEL MOREIRA LIMA, CLODOALDO SOUZA PIMENTEL, pela prática 

do crime descrito no art. 333, do CP, sujeitando-o à pena privativa de 

liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 85 (oitenta e cinco) 

dias-multa, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, pena 

que será cumprida em regime inicialmente semiaberto;

 b) MARCELO SANTANA pela prática dos crimes descritos nos arts. 357 e 

333, ambos do CP, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 7 (sete) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa., 

fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, pena que será 

cumprida em regime inicialmente semiaberto.

2 – ABSOLVER, REGINA CÉLIA CARDOSO PAGLIUCA, ALMAR BUSNELLO 

e JOSÉ MARIA MACHADO pela pratica do delito tipificado no artigo 333 do 

Código Penal, com fundamento no artigo 386, V, do Código de Processo 

Penal.

 Concedo o direito aos acusados apelarem em liberdade. Expeça-se o 

necessário.

Disposições Finais.

Oficie-se o Tribunal de Justiça para providenciar a perda do cargo do 

acusado CLODOALDO SOUZA PIMENTEL.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. 

Eventual causa de isenção poderá ser apreciada no juízo das Execuções 

Penais.

 Expeça-se Guia de Execução após decisão em segunda instância, na 

forma da jurisprudência do STF, encaminhando-a ao Juízo da Execução 

Penal.

Remeta-se a arma apreendida à Unidade do Exército sediada nesta 

Comarca, para os fins de direito.

 Notifique(m)-se a (s) vítima (s) desta decisão.

 Da sentença, intime-se o Ministério Público, o defensor e o acusado, 

pessoalmente, indagando a ele sobre o desejo de recorrer.

Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao TRE/MT; 4) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, 

encaminhando-a ao Juízo Competente.

 Publique-se, em resumo e no DJE. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Cuiabá, 09 de agosto de 2018.

 Marcos Faleiros da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 354500 Nr: 16162-10.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA JULIETA POMPEO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:4.699, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:, PAULO SERGIO 

DAUFENBACH - OAB:5325

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

deduzida na denúncia, para o fim de ABSOLVER ANA JULIETA POMPEO 

DE BARROS, devidamente qualificada nos autos, da imputação que lhes 

são feitas na denúncia, por ausência de dolo específico, com supedâneo 

no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.Sem custas e despesas 

processuais.Ciência ao Ministério Público. Não há bens 

apreendidos.Publique-se, em resumo e no DJE. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2018.Marcos Faleiros da SilvaJuiz 

de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 501174 Nr: 40174-49.2017.811.0042

 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: LSMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA LEITE 

MAHON - OAB:6363/MT, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO 

- OAB:15329/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GATTAS - OAB:MT 

12264, RAUL QUEIROZ DE AQUINO - OAB:23242

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OSVALDO ROLDAO 

DA SILVA NETO, para devolução dos autos nº 40174-49.2017.811.0042, 

Protocolo 501174, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): 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 da parte autora, tendo me vista que 

não fora publicado o DJE a tempo de sua intimação para comparecer ao 

presente ato, declaro PREJUDICADA a presente audiência. Por outro lado, 

verifico que apesar de ter sido determinada a intimação da requerente, por 

meio de seu patrono – via DJE, novamente a decisão não foi devidamente 

publicada a tempo de que a parte requerente pudesse comparecer ao 

presente ato, razão pela qual não há como acolher o pedido de extinção 

do processo formalizado pela parte requerida nessa oportunidade, pelo 

que INDEFIRO o pedido em voga nesta oportunidade. Desde já, 

REDESIGNO o ato para o dia 09/10/2018 às 13h30min. 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. Saem os 

presentes intimados. CUMPRA-SE. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 418054 Nr: 23325-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VALTER MILTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT

 “VISTOS. Defiro o pedido da Advogada da vítima e do Advogado do 

acusado. Desta forma, REDESIGNO a presente Audiência de Instrução 

para o dia 27/11/2018 às 13h30min. No mais, DEFIRO prazo de 05 (cinco) 

dias para juntada de justificativa do não comparecimento do acusado na 

presente audiência. INTIME-SE a vítima. INTIME-SE o acusado no novo 

endereço a ser apresentado pela Defesa. Saem os presentes intimados. 

CUMPRA-SE. Às providências”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 530741 Nr: 22540-06.2018.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCS, JRCMS, CCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA FÁTIMA DA SILVA 

NERY - OAB:20.001-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: marcia maria da silva - 

OAB:8.922-A/MT

 VISTOS.

Por ter a autora constituído uma nova advogada (procuração de fls. 133), 

defiro o pedido de 134.

Promova-se a exclusão do nome do advogado peticionante da capa dos 

autos e do Sistema Apolo e as anotações necessárias em relação a nova 

procuradora constituída.

 No mais, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 128/129, 

após, certifique-se, promovam-se as anotações e baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

 Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 531339 Nr: 23140-27.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JD, GP, JD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA SABRINA S. GUIMARAES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Trata-se de “AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E PERDAS E DANOS, GUARDA 

DE MENOR E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS, ajuizada por JOICE DANHONI, por 

si e representando sua filha GIULIA PAVONI, em desfavor de LUCIEN 

FÁBIO FIEL PAVONI, pretendendo, em sede de tutela de urgência a 

concessão provisória da guarda da filha do casal, nascida em 10/04/2014, 

com a manutenção das visitas de forma assistida e a fixação dos 

alimentos provisórios no valor equivalente a 04 (quatro) salários mínimos.

[...]Acolho a emenda a inicial de fls. 238/241 e, em consequência 

determino a retificação do valor da causa para R$ 351.429,00 (trezentos e 
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cinquenta e um mil quatrocentos e vinte e nove reais). [...]DEFIRO o pedido 

de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98 do Código de Processo 

Civil.Processe-se em Segredo de Justiça (art. 189, II, CPC)[...]DEFIRO 

PARCIALMENTE A TUTELA PRETENDIDA PARA MANTER A GUARDA de 

GIULIA PAVONI com a autora JOICE DANHONI, fixando o direito de visitas 

do réu, todas as terças-feiras a partir das 11h10min até as 7h00 da 

quarta-feira e aos sábados das 08h00 às 18h00 e ARBITRAR OS 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS, no valor R$ 2.385 (dois mil trezentos e oitenta 

e cinco reais), equivalente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos vigente 

neste  país ,  que se most ra  adequado ao t r inômio 

necessidade/possibilidade/razoabilidade, a ser pago pelo réu LUCIEN 

FÁBIO FIEL PAVONI, em favor de sua filha menor.[...]DESIGNO AUDIÊNCIA 

DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, nos moldes do art. 694 e art. 695, do 

CPC, para o dia 28.09.2018, às 14h00. DETERMINO que a Equipe 

Multidisciplinar deste Juízo realize Estudo Psicossocial do caso, no prazo 

impreterível de 30 (trinta) dias, na residência das partes, observando as 

condições dos genitores para o exercício da guarda e eventual prática de 

alienação parental pelas partes, bem como, as possibilidades do réu e as 

necess idades da cr iança . [ . . . ]CUMPRA-SE,  exped indo o 

necessário.CIÊNCIA ao Ministério Público. Às providências.Cuiabá, 20 de 

agosto de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 533778 Nr: 25524-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT/3.963-, BARBARA FERREIRA ARAUJO - OAB:OAB/MT 20.170, 

DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:4.336-A, DIVANIR MARCELO DE 

PIERI - OAB:5698-A, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB:MT/5073, 

MARCO ANTONIO MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12.550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Trata-se de “AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE VISITAS PARA 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA” 

proposta por KAMILA CRISTINA SOUSA SANTANA, em face de WALMAR 

ALBERTO ARRUDA SILVA, devidamente qualificados, pretendendo, em 

sede de antecipação de tutela, a suspensão do direito de visitas do réu à 

filha J.V.S.S, nascida em 11.08.2015.[...]. Por tal motivo, INDEFIRO, por ora, 

O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, mantendo o direito 

de visitas do réu da forma estabelecida pelas partes nos autos da medida 

protetiva. DETERMINO, com urgência, a realização de estudo psicossocial 

do caso, a ser realizado na residência das partes, devendo a autora 

informar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, ao menos o número de 

telefone que mantém contato com o réu, a fim de possibilitar que as 

profissionais do Setor Psicossocial, possam, agendar a visita. No referido 

estudo deve ser analisada as condições do réu para o exercício do direito 

de convivência de sua filha, bem como, os laços de afeto existente entre 

as partes, devendo o laudo vir aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias. 

DESIGNO Audiência de Conciliação para o dia 28.09.2018 às 14h30min, 

[...].CIÊNCIA ao Ministério Público.Às providências. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Cuiabá, 20 de agosto de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 130696 Nr: 17745-06.2008.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT, Eduardo H. Cubitza - OAB:10.742/MT, FÁBIO ARTHUR 

DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT, GLAUCO JOSÉ CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246/MT, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410, THIAGO 

SILVEIRA OAB Nº12.963 - OAB:12963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

NOVAIS - OAB:7287, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS CARVALHO - 

OAB:6.801

 VISTOS.[...] Tendo em vista a comprovação, por meio do extrato 

RENAJUD de fls. 1055, de que foi procedida a baixa da restrição da 

restrição judicial proveniente do Processo Cautelar n. º 

5224-63.2007.811.0042 (código: 99510), não havendo mais impedimento 

judicial para que a executada adote as providências necessárias para a 

transferência do veículo Ford/Fiesta Sedan, placa KAT 9267, determino a 

sua intimação para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a 

transferência, sob pena da fixação de multa pelo descumprimento, 

considerando a data da baixa da referida restrição.[...] Por tal motivo, 

DEFIRO O PEDIDO de fls. 994/995, para determinar que a executada pague 

ao exequente, o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do 

aluguel do imóvel que deveria ser vendido e partilhado entre as partes 

(Apartamento no prédio Cecília Meirelles). Ressalto ainda a obrigação da 

executada, enquanto estiver imitida na posse do apartamento localizado 

no Edifício Cecília Meireles, de arcar com o pagamento do condomínio, em 

razão de fazer uso exclusivo do imóvel. [...] Intime-se o exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos, mais 02 (duas) 

avaliações realizadas por imobiliárias sobre o valor de mercado para fins 

de aluguel do imóvel. Apresentada as avaliações, renove-me à conclusão 

para fixação do valor devido pela executada ao exequente em razão do 

uso comum do imóvel. Intimem-se as partes da presente decisão.Às 

providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cuiabá, 20 de agosto 

de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 520226 Nr: 12304-92.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ALVES SILVEIRA - 

OAB:10.789, JOSÉ MARCÍLIO DONEGÁ - OAB:3.079-A, MICHELLE 

ALVES DONEGA - OAB:7467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Ramos De Almeida - 

OAB:21608/O, LILIAN MILLER DE ALMEIDA - OAB:12022

 Autos n. 12304-92.2018.811.0042 (Cód.520226)

VISTOS.

REMETAM-SE os presentes autos ao Ministério Público Estadual para 

manifestação acerca da certidão de fls.63, bem como do pleito de 

fls.67/69.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 21 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.: 531111 Nr: 22886-54.2018.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA FÁTIMA DA 

SILVA NERY - OAB:20.001-O, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133/MT

 VISTOS.

Em razão da autora já ter constituído uma nova advogada (procuração de 

fls. 157), defiro o pedido de fls. 176. Promova-se a exclusão do advogado 

peticionante da capa dos autos e do Sistema Apolo.

Às fls. 158, o réu informou a interposição de recurso de agravo de 

instrumento, pretendendo o exercício de juízo de retratação.

No entanto, pelos fundamentos já expostos na decisão agravada, 

mantenho-a em todos os seus termos.

Por não ter a audiência anteriormente designada se realizado em razão da 

suspensão do expediente nas Varas de Violência Domestica e Familiar da 

Comarca de Cuiabá no período de 1º a 03 de agosto, REDESIGNO 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, para o dia 24/08/2018, às 

15h45min, devendo as partes serem intimadas para comparecimento, via 

DJE.

 Às providências.
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 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 460797 Nr: 614-03.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCA DE ARAÚJO 

MARQUES - OAB:2661/MT

 Pelo exposto, RECONHEÇO a incidência da Prescrição da Pretensão 

Punitiva do Estado para o crime apurado neste processo e por 

consequência JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JUCINEI 

RAMOS DE PAULA, em relação ao crime de ameaça, previsto no art. 147, 

caput, do Código Penal, o que faço com fundamento no art. 107, inciso IV 

c/c, art. 109, VI, ambos do Código Penal.Conforme inteligência do artigo 

1.387 da CNGC - TJ/MT, DEIXO DE DETERMINAR a intimação pessoal do 

acusado.PROMOVAM-SE as anotações e comunicações constantes no 

artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça.Ciência ao Ministério Público.INTIME-SE a nobre Advogada do 

acusado.Transitada em julgado e após anotações e comunicações 

necessárias, arquivem-se os autos.P.I.C.Cuiabá, 21 de Agosto de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 526820 Nr: 18786-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, Marcia Maria da Silva - OAB:8922A

 VISTOS.

Defiro o pedido de fls. 120.

Promova-se a exclusão do nome do advogado peticionante da capa dos 

autos e do Sistema Apolo.

No mais, aguarde-se a realização da audiência de conciliação, designada 

para o dia 24.08.2018 às 15h45 min.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 306422 Nr: 4162-46.2011.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MINORU OSSOTANI - 

OAB:15390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Ripoli Bianchi - 

OAB:12856

 DETERMINO a inclusão do nome do executado no cadastro negativo dos 

órgãos de proteção ao crédito.EXPEÇA-SE certidão com todos os dados 

necessários, inclusive com o valor atualizado do débito, OFICIANDO-SE ao 

SCPC e SERASA, requisitando a inscrição do nome do devedor em seus 

bancos de dados, sendo que as informações a serem registradas devem 

ser sucintas, dando conta apenas da existência de uma execução em 

nome do devedor, perante a 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar Contra a Mulher, podendo, ainda, ser indicado o valor do 

débito.CONSIGNE-SE que as custas referentes ao cumprimento das 

determinações acima não serão cobradas, posto que a parte é 

beneficiária da Justiça Gratuita.Sem prejuízo, CERTIFIQUE-SE, nos termos 

do art. 517, §2º, c/c art. 528, §1º, ambos do CPC, com posterior intimação 

da parte exequente, para que proceda ao PROTESTO do título executado 

junto ao Cartório competente, conforme dispõe disposto no art. 517, §1º, 

do CPC.CIÊNCIA à Defesa.EXPEÇA-SE o necessário.Às 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 20 de agosto de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 314213 Nr: 12968-70.2011.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR HENRIQUE DE 

ALMEIDA SAMPAIO - OAB:20712/O

 Autos n. 12968-70.2011.811.0042 (Cód.314213)

VISTOS.

Diante da certidão de fls. 54, INTIME-SE o exequente, por meio de seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito para o prosseguimento da ação sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito por falta de interesse processual.

Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

renove-me a conclusão.

Às providências.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 439270 Nr: 15776-72.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RMDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN SANTOS DAMACENO - 

OAB:12721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO TARDIN - OAB:4479, 

Rafael Jara Bigio - OAB:20.194

 Autos n. 15776-72.2016.811.0042 (Cód. 439270)

VISTOS.

INTIME-SE pessoalmente a vítima, e por meio de seu patrono, via DJE, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, para impulsionar o processo, sob pena de 

retorno dos autos ao arquivo.

Após, conclusos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 497583 Nr: 36710-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACCÁCIO DEONIZIO CONFESSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 Ação Penal n. 36710-17.2017.811.0042 (Cód. 497583)

VISTOS.

Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em face de 

ACCÁCIO DEONIZIO CONFESSOR, pela prática, em tese, da contravenção 

penal prevista no art. 21, do decreto-lei 3.688/41 c/c art. 61, inciso II, alínea 

“f”, do código penal, em desfavor da vítima ELXILENA CÁSSIA DE 

OLIVEIRA CONFESSOR.

A denúncia foi recebida às fls. 45, sendo o acusado devidamente citado, 

conforme certidão de fls. 48. Resposta à acusação juntada às fls. 49.

É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO.
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Destarte, presentes os indícios de autoria e materialidade, assim como 

estando a exordial acusatória em ordem e não visualizando qualquer das 

hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, RATIFICO O 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, na forma posta em Juízo, determinando o 

início da instrução processual.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 03/10/2018 às 15:30 horas.

INTIMEM-SE a vítima e o acusado.

INTIME-SE a testemunha de acusação Barbhara Helena de Oliveira Silva 

arrolada pelo Parquet às fls. 05.

DETERMINO o cadastramento e a expedição de REQUISIÇÃO para a 

testemunha de defesa Manoel Fabiano Leite Filho arrolada às fls. 

49-verso.

Ciência ao Ministério Público.

INTIME-SE o patrono do acusado via DJE.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 20 de Agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 441927 Nr: 18556-82.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO ALVES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NATALINO ALVES LEITE, Cpf: 

49540335191, Rg: 878606, Filiação: Alzira Maria Soares Leite e 

Ermenegildo Alves Leite, data de nascimento: 25/12/1970, brasileiro(a), 

natural de Guiratinga-MT, separado(a) judicialmente, policialmilitar, Telefone 

65 9929-3866. 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 Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de NATALINO ALVES LEITE pela prática, em tese, do 

crime tipificado no art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código 

Penal e art. 7º, inciso II, da Lei 11.40/06, contra a vítima Nilza Felix da Silva.

Despacho: Vistos.Defiro o pedido ministerial de fl. 75.Compulsando os 

autos, verifico que o acusado não foi encontrado no endereço indicado na 

exordial, e que realizado buscas através da empresas de telefonia, não foi 

localizado novo endereço, estando, portanto, em lugar incerto e não 

sabido.Desta forma, determino a citação do acusado por EDITAL, com 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 361 do CPP). EXPEÇA-SE Edital de Citação. 

Decorrido o prazo da publicação do Edital, dê-se vista ao Ministério Público 

para manifestar interesse na antecipação de provas.Na sequência, 

conclusos.CUMPRA-SE. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 21 de agosto de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 440485 Nr: 17045-49.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANCELMO LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - 

OAB:12016/MT

 Ação Penal n. 17045-49.2016.811.0042 (Cód. 440485)

VISTOS.

Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em face de 

ANCELMO LOPES DE SOUZA, pela prática, em tese, do delito previsto no 

art. 140, §2º (injúria real) mais a pena correspondente à violência, qual 

seja, do art. 129, §9º (lesão corporal), ambos do código penal, em 

desfavor da vítima TAÍS PAOLA DOS SANTOS.

A denúncia foi recebida às fls. 41, sendo o acusado devidamente citado 

no momento da juntada da devida Resposta à acusação às fls. 44/46, 

inclusive com a competente procuração às fls. 51.

É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO.

Destarte, presentes os indícios de autoria e materialidade, assim como 

estando a exordial acusatória em ordem e não visualizando qualquer das 

hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, RATIFICO O 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, na forma posta em Juízo, determinando o 

início da instrução processual.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 10/10/2018 às 13:30 horas.

INTIMEM-SE a vítima e o acusado.

Ciência ao Ministério Público.

INTIME-SE o patrono do acusado via DJE.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 21 de Agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 496981 Nr: 36143-83.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FERRAZ DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405

 Importante ressaltar que todas as alegações defensivas se confundem 

com o mérito, sendo imprescindível a instrução probatória, de modo que 

POSTERGO a análise para o momento da prolação da sentença.Ademais, 

considerando o conteúdo da exordial acusatória descrevendo que o 

acusado, supostamente, empurrou a vítima para o banco do passageiro, 

além de tentar asfixiá-la, conforme declarações prestadas às fls. 13/14, 

verifica-se a presença de suporte probatório mínimo para o exercício da 

ação penal.Essa justa causa para a instauração de processo criminal, em 

regra, é conferida com base no inquérito policial, especialmente nas 

declarações da vítima e eventuais testemunhas, o que se verifica no caso 

concreto, inexistindo a exigência de exame pericial para a verificação de 

possível contravenção de vias de fato.Destarte, presentes os indícios de 

autoria e materialidade, assim como estando a exordial acusatória em 

ordem e não visualizando qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de 

Processo Penal, RATIFICO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, na forma 

posta em Juízo, determinando o início da instrução processual.DESIGNO 

audiência de instrução para o dia 10/10/2018 às 14:00 horas.INTIMEM-SE a 

vítima e o acusado.DETERMINO o cadastramento das testemunhas de 

defesa arroladas às fls. 45-verso, com a posterior INTIMAÇÃO das 

mesmas acerca da audiência designada.Diante da ausência da 

competente procuração, INTIME-SE o patrono do acusado via DJE para 

regularizar a sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias, 

bem como para tomar ciência da audiência

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 510764 Nr: 3417-22.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MARLON DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ALEXANDRE DA 

SILVA - OAB:18974, ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - 

OAB:21536/O

 Importante ressaltar que todas as alegações defensivas se confundem 

com o mérito, sendo imprescindível a instrução probatória, de modo que 

POSTERGO a análise para o momento da prolação da sentença.Ademais, 

considerando o conteúdo da exordial acusatória descrevendo que o 
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acusado, supostamente, agrediu a vítima com tapas e chutes no rosto e 

no corpo, conforme declarações prestadas pela ofendida às fls. 10 e 

pelas testemunhas policiais militares às fls. 08/09, verifica-se a presença 

de suporte probatório mínimo para o exercício da ação penal.Essa justa 

causa para a instauração de processo criminal, em regra, é conferida com 

base no inquérito policial, especialmente nas declarações da vítima e 

eventuais testemunhas, o que se verifica no caso concreto, inexistindo a 

exigência de exame pericial para a verificação de possível contravenção 

de vias de fato.Destarte, presentes os indícios de autoria e materialidade, 

assim como estando a exordial acusatória em ordem e não visualizando 

qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, 

RATIFICO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, na forma posta em Juízo, 

determinando o início da instrução processual.DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 10/10/2018 às 14:30 horas.INTIMEM-SE a vítima e o 

acusado.REQUISITEM-SE os policiais militares.DETERMINO o 

cadastramento da testemunha de defesa arrolada às fls. 59, com a 

posterior INTIMAÇÃO da mesma acerca da audiência designada.INTIME-SE 

o patrono do acusado via DJE.Ciência ao Ministério Público.Às 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 21 de Agosto de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 364790 Nr: 4549-56.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIO BIASIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber José Menezes Alves 

- OAB:13.379

 Ação Penal n. 4549-56.2014.811.0042 (Cód. 364790)

VISTOS.

DEFIRO o pleito de fls. 136/137.

INTIME-SE o réu, acerca da sentença penal condenatória, por EDITAL, com 

prazo de 60 (sessenta) dias, nos moldes do art. 392, IV e §2º, do CPP.

EXPEÇA-SE edital de intimação.

Decorrido o prazo de publicação do edital, CERTIFIQUE-SE quanto ao 

trânsito em julgado, dando integral cumprimento a sentença de fls. 

121/132.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 21 de agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 468923 Nr: 8832-20.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICAS 

JURIDICAS DA UNIC - UNIJURIS - OAB:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER 

o acusado ELTON JONHE LOURENÇO PEREIRA, brasileiro, solteiro, 

nascido em 03/05/1986, natural de Cuiabá/MT, filho de Valcides Lourenço 

Pereira e Jane Rodrigues Pereira, portador do RG n. 1504216-2 SSP/MT e 

CPF 013.355.931-95, residente e domiciliado na rua 10, quadra 27, n. 10, 

bairro Arueura, na cidade de Cuiabá/MT, das sanções do art. 147, caput 

(ameaça) por duas vezes, e art. 129, §9º (lesão corporal), ambos do 

código penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.Conforme inteligência do artigo 1.387 da CNGC - 

TJ/MT, DEIXO DE DETERMINAR a intimação pessoal do acusado.CIÊNCIA 

ao Ministério Público.INTIME-SE o Unijuris da UNIC Pantanal na pessoa de 

seu representante legal.Transitada em julgado, PROMOVAM-SE as 

anotações e comunicações constantes no artigo 1.453 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, após ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas de estilo. P.I.C.Cuiabá, 21 de Agosto de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 533062 Nr: 24765-96.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS, GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCÉLIA BASTO DE SOUSA - 

OAB:9.841, RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - OAB:19396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 24765-96.2018.8.11.0042.

I – Dê-se vista ao autor para, em 15 dias, trazer aos autos cópia do 

acordo homologado nos autos n. 21764-77.2016.8.11.0041.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 533579 Nr: 25325-38.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFDPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFBDO, KFBDO, CTBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Nesse aspecto, constato que a medida protetiva n. 524714 foi 

distribuída em 18.5.2018, ou seja, em data posterior ao ingresso da 

presente demanda. Assim, é evidente que a presente demanda não 

decorre da mencionada medida protetiva. Posto isso:i) suscito o conflito 

negativo de competência, conforme prevê o artigo 66, inciso II, do Código 

de Processo Civil;ii) encaminhe os autos ao e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para análise do conflito negativo de competência, nos termos do 

seu Regimento Interno.II – Int.III – Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 532748 Nr: 24480-06.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFBO, KFBO, CTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFDPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 24480-06.2018.8.11.0042.

I – De início registro que foi suscitado conflito negativo de competência em 

relação aos autos n. 25325-38.2018.8.11.0042, que havia sido distribuído 

inicialmente ao juízo da Terceira Vara Especializada de Família e 

Sucessões de Cuiabá/MT sob o n. 1001250-18.2018.8.11.0041.

Por sua vez, constato que a medida protetiva n. 524714 foi distribuída em 

18.5.2018, ou seja, em data posterior ao ingresso dos autos n. 

1001250-18.2018.8.11.0041. Assim, é evidente que inexiste relação de 

causa e efeito entre a medida protetiva e a ação de revisão de alimentos 

que, por sua vez, deu origem a execução de alimentos.

Posto isso, conheço do embargo de declaração de fls. 26/27 e não o 

acolho.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior
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 Cod. Proc.: 528182 Nr: 20047-56.2018.811.0042

 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: CDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:10.948, MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:9944-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA VITORIA MENDES 

VOLCOV - OAB:17893

 Autos n. 20047-56.2018.8.11.0042.

I – Em análise dos autos, constato que as partes não firmaram acordo em 

relação aos seguintes pontos: (i) bens e dívidas; (ii) alimentos e gastos 

eventuais da filha (fls. 59/60). Entretanto, o item II de fl. 61/verso determina 

o arquivamento dos autos, quando na verdade o processo terá normal 

prosseguimento em relação as questões que não foram objeto de acordo.

Posto isso:

(i) acolho o embargo de declaração de fls. 78/81 para excluir o item II de fl. 

61/verso;

(ii) o processo terá normal prosseguimento em relação aos pontos que 

não foram objeto de acordo.

II – Como medida prévia ao saneamento abra vista ao Ministério Público.

III – Int.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 531328 Nr: 23130-80.2018.811.0042

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KTB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 23130-80.2018.8.11.0042.

I – Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

 II – Como medida prévia a análise do pedido de direito de visita determino a 

realização de estudo psicossocial, a ser realizado no prazo de 30 dias.

III – Designo o dia 10.10.2018, às 15:20 horas, para audiência de 

conciliação/mediação.

IV – Intime a parte autora e efetive a citação da ré, conforme prevê o 

artigo 334 do Código de Processo Civil.

V – Int.

VI – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 531893 Nr: 23661-69.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBB, BBB, AEDAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 23661-69.2018.8.11.0042.

I – Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

II – Cite-se o executado para, no prazo de 03 dias, pagar o débito, 

relacionado as 03 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as 

que se vencerem no curso do processo, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento 

judicial e prisão de 01 a 03 meses, conforme prevê o artigo 528, §§ 1º e 

3º, do Código de Processo Civil.

 III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 451808 Nr: 28901-10.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINA BARBOSA MOREIRA, Rg: 

23240296, Filiação: Marlene Augusta Barbosa Moreira e Ataide de Souza 

Moreira, data de nascimento: 05/08/1992, brasileiro(a), natural de Pontes e 

Lacerda-MT, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO PESSOAL DA REQUERENTE, para no prazo de 05 

dias, comprove nos autos que necessita da continuidade das medidas 

protetivas , e, caso afirme necessitar, para que esclareça e comprove nos 

autos os motivos que justificam a continuidade das medidas decretadas 

em seu favor por mais tempo, fica a advertência de que caso a vítima não 

compareça em juízo, após o prazo determinado, ficam, automaticamente, 

revogadas as medidas protetivas de urgência, concedidas, nesses autos, 

initio littis

Despacho/Decisão: Vistos etc.I.Considerando a certidão retro e em 

atendimento ao que estatui o art. 21 da Lei 11.340/2006, intime-se a vítima 

da decisão de fls. 40/41, via edital com prazo de 20 

dias.II.Intimem-se.III.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, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 07 de maio de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 521404 Nr: 13446-34.2018.811.0042

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENALDO DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENIFER RAMOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBENIS PEREIRA JARA - 

OAB:15.967/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 13446-34.2018.8.11.0042.

I – Designo o dia 16.10.2018, às 14 horas, para audiência de justificação 

de posse.

II – Efetive a intimação do autor, bem como a citação da ré (artigo 562 do 

CPC).

III – O autor deve, no prazo de 10 dias, informar o nome e dados pessoais 

das testemunhas a serem ouvidas na audiência de justificação, bem como 

providenciar o comparecimento das mesmas ao ato.

Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 478124 Nr: 17971-93.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:9.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CELIA DE JULIO - 

OAB:13227, ANTONIO ALVES DA SILVA - OAB:19004, Camilla Pamella 

Amaral Marquetti Mouza - OAB:16473
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 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a intimação da parte requerida, por meio do 

seu patrono, via DJE, para se manifestar quanto aos documentos novos 

juntados às fls. 217/231, nos termos da decisão de fls. 214.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 104575 Nr: 1862-38.2017.811.0063

 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): MAD, OST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍULA L. VANI DE OLIVEIRA 

- OAB:10.887/MT

 3. Dispositivo

Em razão do exposto, julgo extinto o presente procedimento, na forma do 

art. 487, I, do CPC para:

1) Reconhecer a validade do Auto de Infração lavrado em desfavor de 

Mario Antonio Dinalo;

 2) Aplicar ao autuado a pena de multa de 03 (três) salários mínimos 

vigentes à época da autuação, exigível a partir do trânsito em julgado da 

sentença, em razão da violação das normas dos arts. 11 e 43 da Portaria 

nº 011/2007/COORD/JIA, e do art. 258 do ECA;

3) Aplicar sobre o valor da multa correção monetária a partir do trânsito 

em julgado da sentença, sem prejuízo da incidência dos juros de mora 

devidos em cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública;

4) A multa deverá ser depositada em favor do Fundo Municipal da Criança 

e do Adolescente, em até 30 dias após o trânsito em julgado da presente 

decisão, comprovando-se o cumprimento da obrigação em até 05 dias do 

depósito, observando-se os seguintes dados bancários: Banco do Brasil; 

conta corrente nº 60.666-9; agência 3834-2;

5) Certifique-se o trânsito em julgado. Feito isento de custas, tal como 

disposto no artigo 141, § 2º, do ECA;

6) Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 95876 Nr: 52-62.2016.811.0063

 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): VdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Dispositivo

Em razão do exposto, julgo extinto o presente procedimento, na forma do 

art. 487, I, do CPC para:

1) Reconhecer a validade do Auto de Infração lavrado em desfavor de 

Vitor da Silva Alcântara;

 2) Aplicar ao autuado a pena de multa de 03 (três) salários mínimos 

vigentes à época da autuação, exigível a partir do trânsito em julgado da 

sentença, em razão da violação da norma dos Art. 7°, 10 e 14 da Portaria 

011/2007/COORD/JIA e Art. 75 do ECA;

3) Aplicar sobre o valor da multa correção monetária a partir do trânsito 

em julgado da sentença, sem prejuízo da incidência dos juros de mora 

devidos em cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública;

4) A multa deverá ser depositada em favor do Fundo Municipal da Criança 

e do Adolescente, em até 30 dias após o trânsito em julgado da presente 

decisão, comprovando-se o cumprimento da obrigação em até 05 dias do 

depósito, observando-se os seguintes dados bancários: Banco do Brasil; 

conta corrente nº 60.666-9; agência 3834-2;

5) Publique-se para ciência do advogado constituído.

6) Decorrido o prazo de Recurso, certifique-se o trânsito em julgado. Feito 

isento de custas, tal como disposto no artigo 141, § 2º, do ECA;

7) Intimem-se as partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 92173 Nr: 954-49.2015.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADB, CSB, ORdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Dutra de Paula - 

OAB:5053-B

 3. Dispositivo

Em razão do exposto, julgo extinto o presente procedimento, na forma do 

art. 487, I, do CPC para:

1) Reconhecer a validade do Auto de Infração lavrado em desfavor de 

Amarildo Daniel Borges;

 2) Aplicar ao autuado a pena de multa de 03 (três) salários mínimos 

vigentes à época da autuação, exigível a partir do trânsito em julgado da 

sentença, em razão da violação da norma do Art. 5º, inciso II e 7º, da 

Portaria 011/2007/COORD/JIA;

3) Aplicar sobre o valor da multa correção monetária a partir do trânsito 

em julgado da sentença, sem prejuízo da incidência dos juros de mora 

devidos em cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública;

4) A multa deverá ser depositada em favor do Fundo Municipal da Criança 

e do Adolescente, em até 30 dias após o trânsito em julgado da presente 

decisão, comprovando-se o cumprimento da obrigação em até 05 dias do 

depósito, observando-se os seguintes dados bancários: Banco do Brasil; 

conta corrente nº 60.666-9; agência 3834-2;

5) Certifique-se o trânsito em julgado. Feito isento de custas, tal como 

disposto no artigo 141, § 2º, do ECA;

6) Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 102075 Nr: 5460-34.2016.811.0063

 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): FAMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS WENDER CURVO 

RONDON - OAB:15.913/MT

 3. Dispositivo

Em razão do exposto, julgo extinto o presente procedimento, na forma do 

art. 487, I, do CPC para:

1) Reconhecer a validade do Auto de Infração lavrado em desfavor de 

Francisco Alef Macedo dos Santos;

 2) Aplicar ao autuado a pena de multa de 03 (três) salários mínimos 

vigentes à época da autuação, exigível a partir do trânsito em julgado da 

sentença, em razão da violação do art. 14, da Portaria 

011/2007/COORD/JIA e Art. 258 do ECA;

3) Aplicar sobre o valor da multa correção monetária a partir do trânsito 

em julgado da sentença, sem prejuízo da incidência dos juros de mora 

devidos em cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública;

4) A multa deverá ser depositada em favor do Fundo Municipal da Criança 

e do Adolescente, em até 30 dias após o trânsito em julgado da presente 

decisão, comprovando-se o cumprimento da obrigação em até 05 dias do 

depósito, observando-se os seguintes dados bancários: Banco do Brasil; 

conta corrente nº 60.666-9; agência 3834-2;

5) Publique-se para ciência do advogado constituído.

6) Decorrido o prazo de Recurso, certifique-se o trânsito em julgado. Feito 

isento de custas, tal como disposto no artigo 141, § 2º, do ECA;

7) Intimem-se as partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93179 Nr: 1915-87.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LFBAJ, DLS, LFBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 
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OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1915-87.2015.811.0063, Protocolo 93179, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92680 Nr: 1400-52.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WCSM, NRdAS, DPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gomes Brandão - 

Defensor Publico - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1400-52.2015.811.0063, Protocolo 92680, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84780 Nr: 923-97.2013.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, PLdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMERO SUASSUNA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

923-97.2013.811.0063, Protocolo 84780, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99185 Nr: 2959-10.2016.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FdOHM, DLMK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M, HIeMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herlen Cristine Pereira Koch - 

OAB:8428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A, RONILSON RONDON BARBOSA - OAB:6764/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2959-10.2016.811.0063, Protocolo 99185, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90860 Nr: 3382-38.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, CPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3382-38.2014.811.0063, Protocolo 90860, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84643 Nr: 776-71.2013.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DP, ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MARIA COSTA 

PEREIRA COUTINHO - OAB:OAB/MT 17.459-0, RODRIGO RIBEIRO 

VERÃO - OAB:8495

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

776-71.2013.811.0063, Protocolo 84643, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93612 Nr: 2303-87.2015.811.0063

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdSMHL, TCdMMHeSL, MSML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego de Maman Dorigatti - 

OAB:13.647-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Calvez Larréa - 

OAB:11.069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13356/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2303-87.2015.811.0063, Protocolo 93612, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90820 Nr: 3341-71.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, IMDA, JMDSL, YMDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego de Maman Dorigatti - 

OAB:13.647-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3341-71.2014.811.0063, Protocolo 90820, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87737 Nr: 42-86.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEDMG, AVNDQ, MDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MARIA COSTA 

PEREIRA COUTINHO - OAB:OAB/MT 17.459-0, José Adelar Dal Pissol 

- OAB:2838, 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 

42-86.2014.811.0063, Protocolo 87737, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90986 Nr: 3521-87.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EVRA, MAR, TCdMMHeSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:, VITOR SCHMIDT FERREIRA - 

OAB:21325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego de Maman Dorigatti - 

OAB:13.647-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 3521-87.2014.811.0063, Protocolo 90986, no prazo de 48 
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(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110967 Nr: 2782-75.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SBDC, ECBDSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO DA COSTA 

SILVA - OAB:19201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2782-75.2018.811.0063, Protocolo 110967, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93610 Nr: 2301-20.2015.811.0063

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdSMHL, TCdMMHeSL, MSML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego de Maman Dorigatti - 

OAB:13.647-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE PROENÇA 

LARRÉA - OAB:13356/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2301-20.2015.811.0063, Protocolo 93610, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111196 Nr: 2955-02.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TRGdA, AMAAP, DPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2955-02.2018.811.0063, Protocolo 111196, 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.: 97547 Nr: 1538-82.2016.811.0063

 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): MGZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Siliane Luz Fernades - 

OAB:13.121A/MT

 3. Dispositivo

Em razão do exposto, julgo extinto o presente procedimento, na forma do 

art. 487, I, do CPC para:

1) Reconhecer a validade do Auto de Infração lavrado em desfavor de 

Mario Gonçalo Zeferino;

 2) Aplicar ao autuado a pena de multa de 03 (três) salários mínimos 

vigentes à época da autuação, exigível a partir do trânsito em julgado da 

sentença, em razão da violação da norma do Art. 17, da Portaria 

011/2007/COORD/JIA;

3) Aplicar sobre o valor da multa correção monetária a partir do trânsito 

em julgado da sentença, sem prejuízo da incidência dos juros de mora 

devidos em cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública;

4) A multa deverá ser depositada em favor do Fundo Municipal da Criança 

e do Adolescente, em até 30 dias após o trânsito em julgado da presente 

decisão, comprovando-se o cumprimento da obrigação em até 05 dias do 

depósito, observando-se os seguintes dados bancários: Banco do Brasil; 

conta corrente nº 60.666-9; agência 3834-2;

5) Certifique-se o trânsito em julgado. Feito isento de custas, tal como 

disposto no artigo 141, § 2º, do ECA;

6) Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 97945 Nr: 1907-76.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, EMdB, 

OdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgard Gomes de Carvalho - 

OAB:10.143

 Dispositivo

Considerando o exposto, Julgo Procedente os pedidos constantes na 

inicial e Extingo o processo Com Julgamento do Mérito, na forma do art. 

487, I, do CPC, para:

 5.1 Confirmar a decisão liminar que suspendeu o poder familiar do 

requerido Manoel José do Bonfim, em relação ao filho E. M. do B. (folhas 

91/93);

5.2 Rejeitar a preliminar de coisa julgada, arguida pelo Requerido Manoel 

José do Bonfim;

5.3 Decretar a Destituição do Poder Familiar do requerido Manoel José do 

Bonfim, em relação ao filho E. M. do B., nos termos do art. 1.638, I e III do 

Código Civil, combinado com os artigos 24 e 129, X, ambos do ECA;

5.4 Manter a guarda do adolescente E. M. do B., em favor da genitora 

Odenusia da Costa Maia, nos termos do artigo 33 do ECA, tornando-a 

permanente;

5.5 Expeça-se o termo de guarda permanente;

5.6 Manter o AFASTAMENTO do agressor Manoel José do Bonfim, em 

relação ao adolescente E. M. do B., devendo manter uma distância mínima 

de 2.000 (dois mil) metros, da residência materna, inclusive se abstenha 

de manter contato por qualquer meio de comunicação/internet, nos termos 

do art. 130 do ECA, sob pena de incorrer na sanções previstas em Lei;

5.7 Tendo em vista o disposto na Lei 6.015/73 (art. 102, item 06), e na Lei 

8.069/90 (art. 163, parágrafo único), após o trânsito em julgado da 

sentença, expeça-se o mandado de averbação no registro de nascimento;

5.8 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA;

5.9 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se;

 5.10 Em seguida, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo e as 

baixas necessárias.

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 108846 Nr: 1056-66.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C ADOÇÃO E 

PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: R. S. S., D. Jo S. B.

CITANDO(A): ROSIARA SOARES SCALZO, DAVID JO SOARES BIZERRA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/03/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: J. A. S. B., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C ADOÇÃO E 

PEDIDOS LIMINARES, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor do infante J. A. S. B., e em desfavor dos 

genitores Rosiara Soares Scalzo, David Jo Soares Bizerra. DESPACHO: 

"... em cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os 

meios para citação pessoal dos Requeridos, sendo adequada a citação 

por edital, com prazo de 20(vinte) dias (artigo 232, §2.º do CPC), para que 

no prazo de 10(dez) dias ofereça resposta escrita, indicando as provas a 

serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e 
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documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de 

defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, Valéria Larissa da 

Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 20 de agosto de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.:81180 Nr: 649-70.2012.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE

PARTE AUTORA: VARAS ESPECIALIZADAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PARTE RÉ: A. M. N. L

CITANDO(A): ANTÔNIO MARCOS NASCIMENTO LEMOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/03/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: P. A. P. de C., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE, através da 

VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, em desfavor do Sr. 

Antônio Marcos Nascimento Lemos. DESPACHO: "..., intime-se o requerido 

por edital para tomar conhecimento da sentença de fl. 37/39, bem como 

para que pague a importância devida, com os acréscimos legais, no prazo 

de 15(quinze), conforme artigo 523, §1º do NCPC. II - Afixe-se o edital no 

local de costume, e, após, certifique-se. (artigo 256, II, do NCPC); III - 

Determino que seja juntado aos autos o exemplar da publicação do edital 

de citação, conforme determina o artigo 232, inciso III, do NCP." Eu, Valéria 

Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 20 de agosto de 

2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.:81180 Nr: 649-70.2012.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE

PARTE AUTORA: VARAS ESPECIALIZADAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PARTE RÉ: A. M. N. L

CITANDO(A): ANTÔNIO MARCOS NASCIMENTO LEMOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/03/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: P. A. P. de C., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE, através da 

VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, em desfavor do Sr. 

Antônio Marcos Nascimento Lemos. DESPACHO: "..., intime-se o requerido 

por edital para tomar conhecimento da sentença de fl. 37/39, bem como 

para que pague a importância devida, com os acréscimos legais, no prazo 

de 15(quinze), conforme artigo 523, §1º do NCPC. II - Afixe-se o edital no 

local de costume, e, após, certifique-se. (artigo 256, II, do NCPC); III - 

Determino que seja juntado aos autos o exemplar da publicação do edital 

de citação, conforme determina o artigo 232, inciso III, do NCP." Eu, Valéria 

Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 20 de agosto de 

2018.

Juizados Especiais Cíveis

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 14268 Nr: 312-64.2006.811.0072

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Roberto Ricas Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira Rego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roseli Raquel Ricas - 

OAB:16264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Rodrigues Rocha Jr - 

OAB:3601 b, Maria Dagmar N. B. Rodrigues - OAB:3602-B

 Certifico que a parte executada, devidamente intimada, deixou transcorrer 

o prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Portaria

PORTARIA Nº 41/2018-JET

A Excelentíssima Senhora Doutora PATRÍCIA CENI, Juíza de Direito 

designada para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;RESOLVE:Art. 1º. 

Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser convocados 

extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do Torcedor na 

Arena Pantanal, no dia 20.08.2018 (segunda) das 19h00min às 00h00min:

JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR

Thais Oliveira Nascimento (Assessora)

Carlos Henrique Carriel do Nascimento (Assessor)

Silvia Socorro de Moura (Assessora)

Maria Angela Viñé (Gestora judiciária)

Carlos Daniel Souto (Técnico de Informática)

Lucinéia Amorim de Queiroz (Agente de infância)

Evaldo Vitório (Agente de infância)

Nilton Tavares Filgueira (Agente de infância)

Victor Hugo Borges da Silva (Agente de infância)

Jackson Liceti Fontoura (Motorista)

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a esta Magistrada o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº  0705695-83.2015.8.0001,  para averbação na f i cha 

funcional.Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018. PATRÍCIA CENI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 114648 Nr: 1753-61.2016.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Joao Paulo Martins Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Rubens de Amorim, Carlos Alberto de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildevan Pietro Gomes Luzardo 

Pizza - OAB:OAB/MT 19.679-O, José Petan Toledo Pizza - 

OAB:OAB/MT 15.750-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Rubens de 

Amorim - OAB:3785, Sebastião José de Souza - OAB:22452/o

 Vistos.

Designo nos termos do artigo 78 da Lei 9.099/95, Audiência de Instrução e 

Julgamento a ser realizada no dia 11/09/2018 às 14h00min.

INTIMEM-SE.

 Ciência ao MP.

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119531 Nr: 651-67.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Lacerda dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Gaíva Magalhães dos 

Santos - OAB:19493
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 “Visto. Acolho o pedido Ministerial em seus termos. Outrossim, Oficie-se 

ao Comandante Geral da Polícia Militar para que justifique a ausência das 

testemunhas requisitadas, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. 

Considerando a ausência das testemunhas arroladas, designo nova 

audiência para dia 17/09/2018 às 14h00min. Requisite-se as testemunhas 

arroladas e intime-se a testemunha Dayene Maia Wanderley. Saem os 

presentes intimados. Após, voltem-me conclusos.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 127511 Nr: 1703-64.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michelle Marie de Souza - 

OAB:OAB/MT 9.439-A

 Vistos.

Defiro a cota Ministerial de fls. 129/130 e DETERMINO que: EXPEÇA ofício a 

Ordem dos Advogados de Mato Grosso – OAB/MT, para encaminhar cópia 

do procedimento administrativo referente ao Termo de Representação de 

nº. 0006507/2018, assinalando o prazo de 30 (trinta) dias, e, intime-se a 

patrona do querelante, para, querendo, emende a inicial, nos termos dos 

artigos 38, do CP e 44 do CPP.

Com as informações, voltem-me conclusos.

 Às providencias. Cumpra-se.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30852 Nr: 2310-85.2016.811.0082

 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): H Schulz Industria e Comércio de Madeiras 

Ltda ME, Henrique Schulz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Garcia Nogueira - 

OAB:MT 18790

 Intimo o d. defensor constituído pela empresa autora do fato H. SCHULZ 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME para apresentar 

resposta à acusação, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28573 Nr: 748-41.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan Teixeira Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS AUGUSTO MONTEIRO 

LOPES - OAB:2433, Maiele Rogo Mascaro - OAB:5122, MARIO 

LACERDA NETO - OAB:7448, NATIANE CARVALHO DE BONFIM - 

OAB:6933, SERGIO FERNANDO CEZAR - OAB:7449

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILVAN TEIXEIRA SALES, Cpf: 

79485669291, Rg: 000909531, Filiação: Acenor dos Anjos Sales e 

Algenora Teixeira Sales, data de nascimento: 27/05/1985, brasileiro(a), 

solteiro(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: Pelo exposto e considerando o que consta nos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na denúncia apresentada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL contra GILVAN TEIXEIRA SALES, qualificado nos 

autos, para o fim de condená-las 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.Passo a individualizar a pena com a análise das circunstâncias 

judiciais contidas no caput do art. 59 do Código Penal, c/c os critérios 

próprios do art. 6º, da Lei n. 9.605/98.Quanto à culpabilidade, constata-se 

que o grau de reprovação da conduta do denunciado é elevado, 

notadamente pelo nível de consciência da ilicitude, pois ao sócio 

administrador cabe determinar as expedições dos documentos 

necessários para o transporte, bem como autorizar o carregamento do 

produto florestal.Quanto aos antecedentes, frise-se que somente 

condenação transitada em julgado, incapaz de gerar reincidência, deve 

ser valorada como maus antecedentes para a fixação da pena-base, em 

prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse 

sentido o Superior Tribunal de Justiça: Súmula n. 444. “É vedada a 

utilização de inquéritos policiais penais e ações penais em curso para 

agravar a pena-base”. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), verifica-se que o 

condenado não possui outros procedimentos em seu desfavor.Não há 

elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social e a 

personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-las.Os motivos 

do crime (obter vantagem pecuniária) constituem circunstância que agrava 

a pena (art. 15, inciso II, “a”, da Lei n. 9.605/98), a qual será observada na 

fase seguinte, razão pela qual deixo de valorá-los neste momento, como 

forma de evitar a ocorrência de bis in idem.As circunstâncias retratam a 

forma simples do delito, o que não deve implicar no aumento da 

pena-base. Já as consequências, a par destas considerações, dispensam 

maiores comentários, já que a conduta delituosa reflete negativamente no 

meio ambiente, além de repercutir em prejuízo para os cofres públicos.Não 

há o que se falar em comportamento da vítima, uma vez que no crime em 

tela a vítima é o meio ambiente, e de forma indireta a própria 

sociedade.Diante dos fundamentos acima expostos, fixo a pena-base em 

07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção.Quanto à pena de 

multa, sabe-se que a sua quantidade (dia-multa) deve ser dosada a partir 

dos mesmos critérios valorados para a fixação da pena privativa de 

liberdade (critério trifásico), obtendo-se, assim, exata proporcionalidade 

entre as penas (princípio da proporcionalidade das penas).Nesses termos, 

considerando a pena privativa de liberdade fixada (07 – sete – meses e 14 

– quatorze – dias), fixo, proporcionalmente, em 95 (noventa e cinco) a 

quantidade de dias-multa.Quanto ao valor unitário do dia-multa, o juiz deve 

atender, principalmente, à situação econômica do condenado (art. 60 do 

CP), não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo 

mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse valor 

(art. 49, §1º, do CP, c/c art. 18, da Lei n. 9.605/98).No caso, verifica-se 

que GILVAN TEIXEIRA SALES, ao tempo do fato, figurava como sócio 

proprietário da G. T. SALES COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA (fl. 40). 

Todavia, não há nos autos elementos suficientes sobre a situação 

econômica do condenado, circunstância que implica na fixação do valor 

do dia-multa no mínimo legal (Nesse sentido: TJDF n. 

0033327-31.2009.807.0007. TJMG n. 1.0261.11.001221-6/001). Nesses 

termos, fixo o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo, vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos 

índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo 

pagamento, pois suficiente para reprimir o crime, bem como adequado à 

situação econômica do condenado (artigos 49, §§ 1º e 2º e 60, caput, 

ambos do Código Penal, e art. 18, da Lei n. 9.605/98). O seu pagamento 

deve cumprir o disposto no artigo 50 do Código Penal.Inexistem 

circunstâncias atenuantes.Presente a circunstância agravante prevista no 

art. 15, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 9.605/98 (ter o agente cometido a 

infração para obter vantagem pecuniária), agravo a pena-base em 01 (um) 

mês e 7 (sete) dias de detenção, e a pena de multa em 15 (quinze) dias, 

restando a pena de 08 (oito) meses, 21 (vinte e um) dias de detenção e 

110 (cento e dez) dias-multa.Assim, inexistindo outras circunstâncias 

legais e/ou causas especiais que possam maximizar ou minimizar a pena 

até aqui fixada, torno-a definitiva, em 08 (oito) meses, 21 (vinte e um) dias 

de detenção e 110 (cento e dez) dias-multa, no patamar de 1/30 (um trinta 

avos) do salário mínimo vigente à época do fato, devendo ser atualizado 

pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo 

pagamento, pois suficiente para reprimir o crime, bem como adequado à 

situação econômica do condenado (artigos 49, §§ 1º e 2º e 60, caput, 

ambos do Código Penal, e art. 18, da Lei n. 9.605/98). O seu pagamento 

deve cumprir o disposto no artigo 50 do Código Penal.Estabeleço o regime 

aberto para cumprimento da pena privativa da liberdade, tendo em vista o 

que preceitua o artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal. 2.1.DA 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 

DIREITOS.No caso, verifico que o denunciado GILVAN TEIXEIRA SALES 
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preenche os requisitos (objetivos e subjetivos) impostos para a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (art. 44, 

do CP, e art. 7º, da Lei n. 9.605/98).Conquanto se trate de crime doloso, a 

pena definitiva ficou abaixo de 04 (quatro) anos. Não há que se falar em 

crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. As informações 

contidas nos autos não apontam reincidência. Por fim, a culpabilidade, os 

antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem 

como os motivos e as circunstâncias indicam que a pena substituta é 

suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime.Logo, 

promovo a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena 

restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade 

em tempo e local a serem definidos pelo Núcleo de Execuções Penais, com 

fundamento nos artigos 43, inciso IV, e 44, §2º, ambos do CP, e art. 8º, 

inciso I, da Lei n. 9.605/98. 2.2.DOS DANOS OCASIONADOS.Nos termos 

do art. 225, § 3º, da Constituição da República, as condutas lesivas ao 

meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas, 

sem prejuízo da obrigação de reparação dos danos causados.A Lei n. 

11.719/2008, alterando a redação do inciso IV do art. 387 do Código de 

Processo Penal, estabeleceu a obrigação de o juiz fixar o valor mínimo 

para a reparação dos danos causados à vítima. “Art. 387. O juiz ao 

proferir sentença condenatória: (...);IV – fixará valor mínimo para 

reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos 

sofridos pelo ofendido”.Frise-se, que a Lei n. 9.605/98 também possui 

dispositivo nesse sentido. Vejamos:“Art. 20. A sentença penal 

condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação 

dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos 

pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Parágrafo único. Transitada em 

julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor 

fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do 

dano efetivamente sofrido”.Ocorre que, no caso, inexistem elementos 

suficientes para a fixação de um valor, ainda que mínimo, para reparar os 

danos causados pelas infrações cometidas pelos condenados, 

considerando-se os prejuízos sofridos pelo ofendido (meio ambiente e, 

indiretamente, a sociedade).Ademais, à falta de pretensão específica para 

a fixação da indenização (fixação de quantum ex officio), bem assim de 

instrução processual peculiar, não pode o condenado arcar com valores 

aleatoriamente fixados, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais 

do contraditório e da ampla defesa. Nesses termos, deixo de fixar 

quantum atinente à reparação em questão.2.3. DOS EFEITOS DA 

CONDENAÇÃO.Após o trânsito em julgado, determino: a) que se inscreva 

o nome do réu no rol dos culpados, conforme determina a CNGC, Capítulo 

5, Seção 1, item 5.1.3; b) que sejam expedidos ofícios aos Institutos de 

Identificação do Estado e Nacional, comunicando a presente condenação; 

c) que se seja expedida guia para execução de penas e medidas, 

privativas e não privativas de liberdade, conforme o caso, acompanhada 

de documentos referidos no art. 106, da Lei n. 7.210/84, remetendo-os ao 

Núcleo de Execuções Penais para realizar o acompanhamento e 

fiscalização do cumprimento das penas ora aplicadas, nos termos do art. 

149, incisos I e III, do citado dispositivo.Condeno o réu 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, 20 de julho 

de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz 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, Thais Colucci Batista, 

digitei.

Cuiabá, 10 de agosto de 2018

Thais Colucci Batista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001873-42.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

MARIA JULIA VELTER (REQUERENTE)

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: “(...)Ante o exposto, RECONHECE-SE a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar a presente demanda, e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo no 

art. 27 da Lei 12.153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, 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.Decorrido o 

prazo recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias.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.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.Arquive-se com as baixas necessárias.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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

MAGDA APARECIDA PEDRANGELO CAMPOS (REQUERENTE)

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: “(...)Ante o exposto, RECONHECE-SE a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar a presente demanda, e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo no 

art. 27 da Lei 12.153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, 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.Decorrido o 

prazo recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias.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.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.Arquive-se com as baixas necessárias.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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002714-37.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CAVALCANTI DE SOUZA (REQUERENTE)

ADAIANE TONHÁ GALVÃO (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, RECONHECE-SE a preliminar de 

ilegitimidade passiva referente ao pedido de restituição da contribuição 

previdenciária a partir de janeiro/2015 pelo Estado de Mato Grosso nos 

moldes acima indicados, e JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para declarar indevidos os descontos a título de contribuição 

previdenciária sobre o valor referente ao “GR.30PC.L.8265”, e condenar a 

parte reclamada a restituir os valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre o valor referente ao “GR.30PC.L.8265” (gratificação 

referente a 30% sobre o subsidio com amparo no artigo 8º da Lei 

8.265/2004) para a parte reclamante do período de janeiro/2014 até 

dezembro/2014, acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de 

Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o 

desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do 
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trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos 

dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09 e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, 

do CPC. 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, 14 

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: 1003424-57.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA TORE NEGRAO (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: “(...)Diante do exposto, ACOLHE-SE a preliminar de ilegitimidade 

passiva referente ao pedido de restituição da contribuição previdenciária a 

partir de janeiro/2015 pelo Estado de Mato Grosso da parte reclamante nos 

moldes acima indicados, RECONHECE-SE a ocorrência da prescrição da 

pretensão autoral do período de 09/2009 a 12/2012, e JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a parte reclamada 

a restituir os valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre o valor referente ao “SUBSIDIO COMIS SERVIDOR/LC 266” para a 

parte reclamante VERA LUCIA TORE NEGRAO do período de janeiro/2013 

a dezembro/2014, acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de 

Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o 

desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do 

trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos 

dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09 e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, 

do CPC. 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, 14 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: 0502408-33.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

HEIBE FELISBERTO MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

NOILVIS KLEN RAMOS (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Intime-se a parte autora para manifestar acerca do 

cumprimento de sentença noticiado pela requerida FUNCAB, no prazo de 

15 dias. Nada sendo requerido no mencionado prazo, ao arquivo. 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: 1000486-26.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OMAR WAYBE GONCALVES JUNIOR (REQUERENTE)

NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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: “Ante o exposto, intime-se a parte autora para se manifestar 

acerca do cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias. Nada sendo 

requerido conclusos para a extinção. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500885-49.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

RUDNEY DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Intime-se a 

parte autora para apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito observando os requisitos do art. 534 do Código de Processo Civil, 

os parâmetros fixados na sentença e o limite fixado no art. 2º, caput, da 

Lei 12.153/09. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 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: 1000610-72.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON GONCALVES PINA (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária 

gratuita, formulado pela parte autora. Intime-se a parte recorrente para 

recolher o preparo do Recurso Inominado retro ou comprovar 

incapacidade financeira, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

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: 1002979-39.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE FIGUEIREDO DA CUNHA (REQUERENTE)

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE LEAO (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, 
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transcrita: “(...)Diante do exposto, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva 

da parte reclamada, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do 

CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito.Ingridy Taques Camargo,Juíza 

Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Arquive-se com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 23 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: 0504878-37.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

JULIETA FILISMINA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

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. Prestadas informações no mandado de segurança. 

Aguarde-se em secretaria a decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a 

juntada do acórdão, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502306-11.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

CIRCA PRATES MACEDO (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/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado oposto contra 

despacho. O recurso apresentado não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. É cabível recurso inominado contra sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais, como se observa no art. 41, caput, da Lei n. 

9.099/95: “Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação 

ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”. Não se tratando 

de sentença, não há que se falar no cabimento do presente recurso. 

Diante disso, NÃO SE CONHECE do recurso inominado. Dê-se 

prosseguimento ao feito, cumprindo o despacho de ID 12168388. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504558-84.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO MARCOS BARBOSA SANTANA (REQUERENTE)

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

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. Trata-se de recurso inominado oposto contra 

despacho. O recurso apresentado não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. É cabível recurso inominado contra sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais, como se observa no art. 41, caput, da Lei n. 

9.099/95: “Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação 

ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”. Não se tratando 

de sentença, não há que se falar no cabimento do presente recurso. 

Diante disso, NÃO SE CONHECE do recurso inominado. Dê-se 

prosseguimento ao feito, cumprindo o despacho de ID 11695512. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505413-63.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

LIDIANE DE MOURA PORTELA (REQUERENTE)

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. Trata-se de recurso inominado oposto contra 

despacho. O recurso apresentado não preenche os pressupostos de 

admissibilidade. É cabível recurso inominado contra sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais, como se observa no art. 41, caput, da Lei n. 

9.099/95: “Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação 

ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”. Não se tratando 

de sentença, não há que se falar no cabimento do presente recurso. 

Diante disso, NÃO SE CONHECE do recurso inominado. Dê-se 

prosseguimento ao feito, cumprindo o despacho de ID 11801641. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001622-87.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI (ADVOGADO(A))

DORALICE DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de reclamação proposta em face de 

SEDUC-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO 

(dados da petição inicial). Secretarias não possuem personalidade jurídica 

para compor o polo passivo da ação, razão pela qual devem ser 

substituídos pelas respectivas pessoas jurídicas de direito público que 

integram, como órgão da administração. Embora tenha cadastrado no 

sistema PJe outras pessoas jurídicas referidas não constam da petição 

inicial, havendo divergência dos dados. Assim, FACULTA-SE à parte 

autora emendar a petição inicial com o escopo de adequar o polo passivo, 

com nome, CNPJ e demais dados e corrigir o endereçamento da petição 

inicial, haja vista que dirigida ao TJMT e protocolada na primeira instância, 

no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Com a emenda, a autora deve 

apresentar comprovante de endereço atualizado e a procuração conferida 

ao causídico subscritor da peça de ingresso. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-39.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA SALES DE ASSIS (REQUERENTE)

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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., Intime-se a parte autora para digitalizar s petição 

inicial e demais documentos, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. 

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: 0500331-85.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

ADNELSON MARCEL CRUZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

ANA LUCIA DO VALLE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

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. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal. Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. 

Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001662-69.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI (ADVOGADO(A))

WILIAN DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial e 

apresentar a preambular, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. 

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: 1001538-86.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO (ADVOGADO(A))

NILTON NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERTO DE ARAUJO VALERIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, intime-se para a parte autora para emendar a 

petição inicial para regularizar o polo passivo, no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção. 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: 0502721-91.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

MARIA CATARINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

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: 

0502721-91.2014.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA CATARINA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Prestadas 

informações no mandado de segurança. Aguarde-se em secretaria a 

decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a juntada do acórdão, 

conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504215-88.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO XAVIER DE SOUZA (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: “Vistos, etc. De acordo com os julgados proferidos pelo 

Supremo Tribunal Federal, é devida tão somente a separação dos créditos 

da parte e do advogado exclusivamente quanto aos honorários de 

sucumbência, de modo que os honorários contratuais integral o crédito 

principal haja vista a relação privada existente entre a parte e seu 

advogado. (...) ao contrário do que alega o agravante, não houve 

desrespeito ao entendimento sumulado pelo STF através da Súmula 

Vinculante 47, tendo em vista que esta Corte, por ocasião da proposta de 

verbete que viria a ser aprovada, reconheceu a existência de 

jurisprudência consolidada no sentido de que os honorários advocatícios, 

referidos na condenação, consubstanciam crédito próprio do profissional 

da advocacia. (...) esta Corte, ao aprovar o verbete em questão, sumulou 

a matéria relativa tão somente aos honorários advocatícios incluídos na 

condenação, na forma do § 1º do art. 100 da Constituição Federal e do art. 

23 da Lei 8.906/1994, não havendo que se falar, portanto, em violação à 

Súmula Vinculante 47 a decisão do Juízo a quo que indeferiu a expedição 

de RPV, em separado e independente do crédito principal, para pagamento 

destacado de honorários contratuais. (...) Ante o exposto, voto pelo não 

provimento do presente agravo regimental (...). [RE 968.116 AgR, voto do 

rel. min. Edson Fachin, 1ª T, j. 14-10-2016, DJE 234 de 4-11-2016.] Desse 

modo, o valor principal é referente ao crédito da parte autora, o qual 

ultrapassa o valor do RPV. Cumpra-se o despacho de ID. 11585630. 

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: 0502485-42.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOUZA DA CRUZ (EXEQUENTE)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (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: “Destaca-se que não há como acolher a pretensão da autora 

de utilizar o cálculo feito pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

porque esse cálculo vincula-se à fase pretérita anulada do processo e 

não substitui o dever da parte elencado no art 534 do CPC, pois possui 
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finalidade específica relativa à homologação e expedição da requisição de 

pagamento. No caso dos autos, o demonstrativo de ID 190855 foi 

atualizado até 15/12/2014, de modo que para receber o valor atualizado 

incumbe ao autor apresentar o demonstrativo corrigido do débito, sob 

pena de estar caracterizada a renúncia a mencionada atualização por 

ausência na apresentação do cálculo, cumprindo o despacho de ID 

9943487. Apresentado o demonstrativo atualizado, na forma do art 534 do 

CPC, no prazo de 15 dias, cumpra-se a decisão de id 9943487, ou seja, 

intime-se o devedor para querendo, impugnar o cálculo, no prazo de 30 

dias (art. 535 CPC/2015). Havendo impugnação, intime-se a parte 

exequente para responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002052-39.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

JOVELINA RIBEIRO DE SOUZA (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:06/11/2018, Hora: 09:20, 

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.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002432-96.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

VITORIA MARQUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

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. Em consulta pública realizada, nesta data, às 17:11 

h o r a s ,  n o  p o r t a l  d a  S e g e s - M T 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 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: 1002048-02.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

FRANCISCA LAURA DE CAMPOS COELHO (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: 06/11/2018, Hora:09:30, 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001564-84.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AMARAL DE SOUZA (REQUERENTE)

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora a fim de trazer aos autos 

petição inicial, comprovante de endereço atualizado e documentos 

pessoais legíveis, no prazo de 15 (quinze) dias. 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: 1002047-17.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

HELIO FARIA 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: 06/11/2018, Hora:09:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001994-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES (ADVOGADO(A))

ADNETE AMELIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

FABIANA CURI (ADVOGADO(A))

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: 

1001994-36.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ADNETE AMELIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de ação declaratória constitutiva c/c obrigação de fazer, na qual a parte 

autora pede a alteração de jornada de trabalho de 30 para 40 horas 

semanais “(...) com efeitos ex tunc, retroagindo a data do indeferimento do 

requerimento administrativo, por fazer jus ao direito àquela época, e em 

consequência, condenar o Estado-Réu ao pagamento da diferença salarial 

da data do requerimento até a data da concessão da liminar, ou em caso 

de indeferimento desta, até a data do julgamento procedente do mérito." 

Em se tratando de pretensão declaratória com efeito constitutivo, a 

competência deste juízo se limita às causas que não demandem liquidação 

e que o valor total pretendido pela parte e eventualmente executado não 

extrapole o teto de 60 salários mínimos.Vê-se que, no caso dos autos, o 

processo foi originariamente distribuído à vara fazendária, onde é possível 

a liquidação de sentença e inexiste teto legal para recebimento de 

eventuais valores de parcelas vencidas e vincendas. Desse modo, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias: a) emendar a inicial, no 

prazo de 15 dias para quantificar monetariamente o requerimento de 

cobrança de valores relativos à diferença salarial (item "c" da preambular) 

e apresentar o respectivo demonstrativo de cálculo, bem como esclarecer 

os limites da pretensão observando o teto dos juizados especiais. b) 
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manifestar-se acerca do interesse no prosseguimento da ação face ao 

conteúdo da petição de pág 260, na qual o Estado de Mato Grosso informa 

que o objeto do pedido da exordial foi atendido administrativamente, ou 

seja, a carga horária da autora foi modificada desde 2014. Apresentada a 

emenda, intime-se o réu para, querendo complementar a contestação, no 

prazo de 15 dias. Sobrevindo complementação à peça contestatória, 

intime-se a requerente para, querendo impugnar na parte complementada, 

no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002045-47.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE NOBRES DA SILVA (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

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: 06/11/2018, Hora: 09:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002044-62.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SONIA STAUT ROMERA (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: 06/11/2018, Hora: 10:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002043-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUVANIL NUNES XAVIER DUARTE (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 06/11/2018, Hora: 10:20, 

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.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002040-25.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA TORE NEGRAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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: 06/11/2018, Hora: 08:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002369-71.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MUNIQUE SILVA DUARTE (REQUERENTE)

JORGE CARLOS DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Destinatário: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Dados do 

processo: Processo: 1002369-71.2017.8.11.0001; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

THAIS MUNIQUE SILVA DUARTE, JORGE CARLOS DUARTE Parte Ré: 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 1002369-71.2017.8.11.0001; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. DECISÃO Numero do Processo: 1002369-71.2017.8.11.0001 

REQUERENTE: THAIS MUNIQUE SILVA DUARTE, JORGE CARLOS DUARTE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Recebe-se o recurso 

inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. Intime-se a 

parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias. Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar com 

as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, 

Defere-se os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do 

CPC. Após, encaminhe-se à Turma Recursal Única. Às providências. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito CUIABÁ - 

MT, 21 de agosto de 2018 Atenciosamente. REYNALDO BOTELHO DA 

FONSECA ACCIOLY JUNIOR 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

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002046-32.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA DOS ANJOS (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

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 SENTENÇA Processo: 

1002046-32.2018.8.11.0001. REQUERENTE: MARCELO SILVA DOS ANJOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Marcelo Silva dos 

Anjos ajuizou ação em desfavor do Estado de Mato Grosso, requerendo, 

urgentemente, sua transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI). Em parecer, o Núcleo de Apoio Técnico – NAT informou o seguinte: 

“Realizamos uma consulta no Sistema de Regulação – SISREG, o cartão 

SUS nº 708.9037.9634.2010, onde consta que esta solicitação foi atendida 

no dia 20/08/2018: a vaga de UTI foi disponibilizada no HSPCBA e liberado 

transporte avançado.”. Intime-se a parte autora para se manifestar sobre 

o interesse processual, no prazo de 05 dias, haja vista o parecer do NAT. 

Cumpra-se, com urgência. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 
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Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012547-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO FEITOSA FERNANDES (REQUERENTE)

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

NOILVIS KLEN RAMOS (ADVOGADO(A))

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE (ADVOGADO(A))

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(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 inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade.Intime-se a parte recorrida para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, Defere-se 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC.Após, 

encaminhe-se à Turma Recursal Única.Às providências.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002823-51.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

JOAO PAES DE BARROS NETO (REQUERENTE)

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: 

1002823-51.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO PAES DE BARROS 

NETO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consulta 

pública realizada, nesta data, às 15:32 horas, no portal da Seges-MT 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra no requisito de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001488-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

NASSER HUSSEIN FARES (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 em Data: 

06/11/2018, Hora: 10:30, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Ante o 

exposto, defere-se o pedido de tutela provisória para determinar o 

impulsionamento do processo administrativo SEFAZ n.º 5433213/2018, no 

prazo de 30 (trinta) dias, bem como a prática dos atos subsequentes 

observando-se os ditames da Lei 7.692/02, sob pena de fixação de multa 

diária para a hipótese de descumprimento. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Oficie-se ao Secretario de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso 

para que determine, no âmbito daquele órgão, a adoção das providências 

necessárias ao integral cumprimento da presente ordem judicial. Intime-se. 

Cuiabá, 20 de agosto 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: 1035934-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO FERREIRA DA COSTA FILHO (REQUERENTE)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS (ADVOGADO(A))

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER (ADVOGADO(A))

ANA LIGIA LEITE DOS REIS (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO (ADVOGADO(A))

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. Intime-se a parte autora para emendar a inicial 

quanto ao pedido “seja condenado (o requerido) ao pagamento do 

retroativo que gerou a partir do pedido administrativo, qual seja, 

13/12/2016”, 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, se for o caso, bem como 

quantificar monetariamente no pedido 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 com o escopo de permitir análise relativa à competência 

do Juizado. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-67.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA (ADVOGADO(A))

MACKSEN FULVIO SEMOTO ANTONIETTI FERNANDES (REQUERENTE)

Jeonathãn Suel Dias (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

BRUNA FRANCE GOMES SIMOES (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

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: “Intime-se as partes recorrentes para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 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: 1001605-51.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIVINO PEREIRA GOMES (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 em Data: 

06/11/2018, Hora: 10:40, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Ante o 
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exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.Designe-se 

audiência de conciliação.Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-31.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DANIELE MARCHIORETO PARREIRA (REQUERENTE)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001671-31.2018.8.11.0001. REQUERENTE: PAULA DANIELE 

MARCHIORETO PARREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Verifica-se que foi deferida ordem liminar pela Turma Recursal 

no Agravo de Instrumento interposto pela parte autora ID 14584286. Em 

face da notícia de descumprimento da liminar, a parte autora requer 

providências que imponham o efetivo cumprimento da decisão. 

Antecedendo tal pedido, determina-se a intimação: 01) do servidor que 

estiver no exercício do seu cargo na Gerência de Farmácia de Demanda 

Extraordinária para efetivar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o 

cumprimento da ordem (cópia anexa), podendo enviar as informações por 

e-mail (cba.jefazenda@tjmt.jus.br). 02) do requerido para, no prazo de 03 

(três) dias, informar todas as providências administrativas adotadas para 

cumprimento da ordem ou, ainda faculta-se que informe o último 

fornecedor contratado, por licitação ou compra direta, para a aquisição 

dos medicamentos e o valor firmado[1], sob pena de bloqueio do valor 

necessário para a aquisição dos medicamentos. Determina-se que faça 

acompanhar ao mandado cópia dos documentos médicos, da decisão 

proferida pela Turma Recursal e dos documentos pessoais da parte 

autora, a fim de tentar agilizar o procedimento por parte do requerido. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1] Enunciado 53 - aprovado na Segunda Jornada de Direito da Saúde – 

CNJ – Saúde Pública – Mesmo quando já efetuado o bloqueio de numerário 

por ordem judicial, pelo princípio da economicidade, deve ser facultada a 

aquisição imediata do produto por instituição pública ou privada vinculada 

ao SUS, observado o preço máximo de venda ao governo – PMVG, 

estabelecido pela CMED.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001338-79.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE SOUZA BONFIM (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE SOUZA BONFIM (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: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para apresentar planilha 

de cálculo atualizado, bem como tabela de honorários da OAB, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, concluso para despacho. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001486-90.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

EDNA RUTH FERREIRA MATOS (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 em Data: 

06/11/2018, Hora: 10:50, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1000665-86.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NALZIRA DOMINGAS DE AMORIM (REQUERENTE)

WALDOMIRA DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

CLAUDIA INFANTINA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:06/11/2018 , Hora: 11:10, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão:Desse 

modo, INDEFERE-SE o pedido de reconsideração, notadamente diante da 

ausência de elementos que alterem o quadro fático inicialmente delineado 

quanto à probabilidade do direito. Designe-se audiência de 

conciliação.Cite-se os requeridos para contestarem a ação no prazo de 30 

(trinta) dias (Enunciado n° 01 Aprovado XIII Encontro Cuiabá), e, no mesmo 

prazo, trazerem aos autos documentos de que disponham para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002003-95.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JEMIMA CAMARGO DE SOUZA (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 em Data: 

30/10/2018, Hora: 09:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência . Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001854-02.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA SENA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA SOARES CINTRA SENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:16/11/2018 , Hora: 11:50, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória de urgência. 

Designe-se audiência de conciliação.Cite-se a pessoa jurídica de direito 

público com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponham para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

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: 1010284-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELI MAZUI REVERDITO (REQUERENTE)

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES (ADVOGADO(A))

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: 

1010284-17.2018.8.11.0041 REQUERENTE: NELI MAZUI REVERDITO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer que promove NELI MAZUI REVERDITO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO para fornecimento do medicamento Revolade 

25mg para 03 meses. Observa-se que a ação foi distribuída ao juízo da 5ª 

Vara da Fazenda Pública, cujo juízo proferiu decisão declinatória de 

competência em razão do valor da causa (ID nº 12781693). Vê-se que, em 

seguida, a autora emendou a inicial e pediu a reconsideração da decisão 

declinatória (id 12792869) ao argumento de que utilizou parâmetro 

incorreto para fixar o valor do proveito econômico do pedido o qual é de 

R$ 94.800,00, conforme orçamentos e a prescrição médica no sentido de 

que se trata de medicamento de uso contínuo. A emenda a inicial foi 

recebida, a decisão declinatória de competência foi revogada e os autos 

encaminhados para parecer do NAT a fim de oportunizar a apreciação do 

pedido de tutela provisória (id 12806942). O pedido de tutela de urgência 

foi deferido por meio da decisão de id 12909120. A contestação aportou 

aos autos no ID 13069004. Verifica-se que na fase de cumprimento da 

liminar sobreveio nova decisão declinatória de competência proferida pelo 

Juízo de Direito em Substituição Legal (ID 13937784), o qual considerou o 

valor da causa inicialmente fixado na petição inicial, deixando de observar 

a existência do recebimento da emenda à inicial. É a síntese do 

necessário. Compulsando os autos, o processo aguarda o cumprimento 

da liminar por juízo competente. Considerando que o valor da causa fixado 

em razão do recebimento da emenda à inicial é de R$ 94.800,00, resta 

evidente que o proveito econômico pretendido pela autora com a presente 

ação extrapola o limite estabelecido para os juizados, de acordo com o 

disposto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.153/09, razão pela qual este juizado 

especial da fazenda pública é incompetente para dela conhecer, pois 

supera o limite de 60 salários mínimos. Diante disso, imperioso reconhecer 

a incompetência absoluta em razão do valor da causa deste Juizado. No 

entanto, como há decisão declinatória de competência proferida pelo juízo 

da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, não há outra 

alternativa senão suscitar o conflito negativo de competência, conforme 

determina o Código de Processo Civil. Ante o exposto, reconhece-se e 

declara-se a incompetência do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA para processar e julgar a presente ação em razão do valor da 

causa e SUSCITA-SE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face 

do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na forma 

do inciso II e parágrafo único do art. 66 do Código de Processo Civil/2015. 

Expeça-se ofício ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as cópias necessárias à instrução do Conflito de 

Competência. Registra-se, por oportuno, que há pedido de bloqueio de 

valores para satisfação da tutela de urgência deferida pelo Juízo da 5a. 

Vara da Fazenda Pública, razão pela qual determina-se que, tão logo haja 

comunicação da decisão do Relator(a) acerca do juízo competente para o 

exame das medidas urgentes, sejam adotadas todas as providências ao 

seu cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de agosto de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002042-92.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TIMOTEO SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

ALEX CRISTIANO GOMES (ADVOGADO(A))

ROBERTO JUNIOR CHAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

FRANCINALDO DA SILVA BARBOSA (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: 

1002042-92.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROBERTO JUNIOR CHAGAS 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

FRANCINALDO DA SILVA BARBOSA Vistos, etc. Recebe-se a emenda à 

inicial. Promova a secretaria adequação no polo passivo do sistema PJe 

para fazer constar como réu o Estado de Mato Grosso em substituição à 

SEFAZ e acrescentar o DETRAN/MT. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA, na qual a parte autora que vendeu um veiculo 

que não foi devidamente transferido para o comprador e gera débitos em 

seu nome, os quais foram inscritos em dívida ativa. Pede“(...)seja deferida, 

liminarmente, a suspensão da exigibilidade de todos os débitos tributários 

decorrentes do exercício da propriedade do veículo GM Montana, ano e 

modelo 2004, de placa NEX-9535, Renavam 00828 877696, Chassi 

9BGFX80004C217929, até ulterior decisão ou sentença de mérito; (...)”, no 

mérito a declaração de inexigibilidade de débitos tributários e não 

tributários e a determinação de transferência compulsória para o 

comprador. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a instalação de uma 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo 

ao referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a competência para 

“processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. A instalação da referida vara ocorreu no dia 

12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, 

em se tratando de demanda própria a discussão de matéria relativa à 

suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação ainda que parcial 

de crédito descrito em certidão de dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se 

a competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os 

seguintes precedentes: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA 

FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

– JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 

800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO 
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IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, que visa obtenção da 

certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser processada no Juízo 

competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guardam 

relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016).g.n. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – 

CDA – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR 

AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO DA FAZENDA 

PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO 

CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA 

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS 

ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. 

RECURSO PROVIDO. “A conexão (art. 103 do CPC) constitui uma regra de 

modificação da competência, fazendo com que as causas conexas sejam 

reunidas para obter julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões 

conflitantes.” (Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – 

Ministra Nancy Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 

– Segunda Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA 

CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 

COMARCA CAPITAL - Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de 

Julgamento:28-07-2015). Do teor da jurisprudência supra colacionada, 

extrai-se que este juízo não possui competência para julgar as ações 

relativas a débitos fiscais inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial 

da Fazenda Pública não é a vara competente para conhecer da presente 

ação, de acordo com a Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência 

da Vara Especializada de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a 

incompetência de natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 

64,§ 1º, CPC), impõe-se sua declaração. Ante o exposto, reconhece-se e 

declara-se, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da 

matéria e determina-se a remessa do presente feito para a Vara 

Especializada de Execução Fiscal com as anotações de praxe. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002038-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LEONARDO RODRIGUES DE MENDONCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002038-55.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LEONARDO RODRIGUES DE 

MENDONCA REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos, 

etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA. A Lei 12.153/2009 

estabelece que: “Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de 

mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, 

populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as 

demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;”. g.n. A 

incompetência absoluta, enquanto matéria de ordem pública, deve ser 

examinada de ofício e a qualquer tempo. Ante o exposto, declara-se a 

incompetência deste juízo para processar e julgar a presente demanda, e, 

de consequência, declina-se em favor de uma das Varas Especializadas 

da Fazenda Pública da Capital. Publique-se. Intime-se. Distribua-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500967-51.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

FLAVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES TORTORELLI (EXEQUENTE)

LUCIANE INFANTINO FRANÇA (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500967-51.2013.8.11.0001. EXEQUENTE: FLAVIA RIBEIRO CARDOSO 

FERNANDES TORTORELLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. A parte executada comprovou o pagamento. A parte 

exequente se manifestou requerendo o levantamento dos valores, de 

modo que demonstra concordância com a quitação, o que denota 

reconhecer que a obrigação foi completamente satisfeita. Diante do 

exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento 

no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intime-se. 

Após, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504604-73.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

NELSON PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0504604-73.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte 

executada comprovou o pagamento. A parte exequente se manifestou 

requerendo o levantamento dos valores, de modo que demonstra 

concordância com a quitação, o que denota reconhecer que a obrigação 

foi completamente satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500318-23.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE INFANTINO FRANÇA (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

ADENIR DE CAMPOS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 
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0500318-23.2012.8.11.0001. EXEQUENTE: ADENIR DE CAMPOS PEREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte executada 

comprovou o pagamento. A parte exequente se manifestou requerendo o 

levantamento dos valores, de modo que demonstra concordância com a 

quitação, o que denota reconhecer que a obrigação foi completamente 

satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500284-48.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

MARILZA SILVA CAMILO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500284-48.2012.8.11.0001. EXEQUENTE: MARILZA SILVA CAMILO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte executada 

comprovou o pagamento. A parte exequente se manifestou requerendo o 

levantamento dos valores, de modo que demonstra concordância com a 

quitação, o que denota reconhecer que a obrigação foi completamente 

satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500124-86.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby (ADVOGADO(A))

BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO (EXEQUENTE)

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500124-86.2013.8.11.0001. EXEQUENTE: BARTOLOMEU GARCIA 

DUARTE FILHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

parte executada comprovou o pagamento. A parte exequente se 

manifestou requerendo o levantamento dos valores, de modo que 

demonstra concordância com a quitação, o que denota reconhecer que a 

obrigação foi completamente satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0505527-02.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

LINDAURA DOMINGAS DA SILVA (REQUERENTE)

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 SENTENÇA Processo: 

0505527-02.2014.8.11.0001. REQUERENTE: LINDAURA DOMINGAS DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte 

executada comprovou o pagamento. A parte exequente se manifestou 

requerendo o levantamento dos valores, de modo que demonstra 

concordância com a quitação, o que denota reconhecer que a obrigação 

foi completamente satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503797-19.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

DAVID ELBIS DE SALES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0503797-19.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: DAVID ELBIS DE SALES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte executada 

comprovou o pagamento. A parte exequente se manifestou requerendo o 

levantamento dos valores, de modo que demonstra concordância com a 

quitação, o que denota reconhecer que a obrigação foi completamente 

satisfeita. Diante do exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Segue o alvará. Intime-se. Após, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 903991 Nr: 6550-92.2018.811.0003

 AÇÃO: Habilitação para Casamento->Atos e expedientes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS VILELA SOUSA, LUCIANA REIS SERAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO/DECISÃO: Com essas considerações, por sentença, 

HOMOLOGO a disposição de vontades manifestada pela requerente do 

presente procedimento, autorizando a supressão do sobrenome materno 

“REIS” e a inclusão do sobrenome da família de seu noivo, para que passe 

a se chamar LUCIANA SERAFINI VILELA SOUSA. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, quinta-feira, 16 de agosto de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS- Juiz de Direito

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803624 Nr: 15791-95.2015.811.0003

 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: B PEREIRA DA SILVA- EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 

- AUTO MAYRA LTDA, FORD BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - 

OAB:13807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que manuseando os autos constatei que foi efetuado o 

pagamento das Custas Judiciais e Taxa Judiciária no valor de R$ 

475,31*Guia de Recolhimento nº 89519.303.05-2018-0 (fls.78/79)e até a 

presente data NÃO foi efetuado pela parte Autora o pagamento das 

custas referente ao Cartório do Distribuidor no valor de R$ 139,35, 

devidamente intimada pelo DJE em 28/03/2018 (fls.72),sendo assim 
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INFORMO ao Cartório do Distribuidor para que seja procedida a devida 

anotação de AVERBAÇÃO, às margens da Distribuição, conforme 

disposto no Art.8º do Provimento 012/2017 CGJ e, após arquivado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435773 Nr: 4441-86.2010.811.0003

 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: MOISANIEL LIOTERIO QUEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CHAGAS 

RIBEIRO - OAB:MT/ 7.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALMEIDA 

DE OLIVEIRA FILHO - OAB:10466/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:MT/7.670

 CERTIFICO que manuseando os autos constatei que foi efetuado o 

pagamento das Custas Judiciais e Taxa Judiciária no valor de 659,92 (Guia 

de Recolhimento nº 79377.303.07.2018-0) , às fls.213/214, e até a 

presente data NÃO foi comprovado aos autos pelo Requerido o 

pagamento das custas referente ao Cartório do Distribuidor no valor de R$ 

152,86, devidamente intimada pelo DJE em 05/07/2018 (fls.211),sendo 

assim INFORMO ao Cartório do Distribuidor para que seja procedida a 

devida anotação de AVERBAÇÃO, às margens da Distribuição, conforme 

disposto no Art.8º do Provimento 012/2017 CGJ e, após arquivado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413678 Nr: 9320-10.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA D AGUA COMERCIO DE P E L PARA 

VEICULOS AUTOM LTDA, JOSE CARLOS AMARILA DE SOUZA, VANIA 

MARIA NOGUEIRA AMARILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 9320-10.2008.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: CAIXA D AGUA COMERCIO DE P E L PARA VEICULOS 

AUTOM LTDA e JOSE CARLOS AMARILA DE SOUZA e VANIA MARIA 

NOGUEIRA AMARILA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Caixa D'Agua Comercio de P e L Para 

Veiculos Autom Ltda, CNPJ: 15367840000164, Executados(as): Jose 

Carlos Amarila de Souza, Cpf: 17671817104, Rg: 456.274 SSP MS e 

Executados(as): Vania Maria Nogueira Amarila, Cpf: 25763113187, todos 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 130,86

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 20 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90617 Nr: 1820-05.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. SODRE COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARZIHELEN DE ALMEIDA 

SUDRE PROCIUNCLA - OAB:10.193/MT

 CERTIFICO que manuseando os autos, constatei que foi efetuado o 

pagamento das Custas Judiciais e Taxa Judiciária no valor de 281,13 (Guia 

de Recolhimento nº 75086.303.07.2018-0) , conforme fls.116/117, e até a 

presente data NÃO foi comprovado nos autos pelo Executado o 

pagamento das custas referente ao Cartório do Distribuidor no valor de R$ 

77,24, devidamente intimada pelo DJE em 06/07/2018 (fls.114), sendo 

assim INFORMO ao Cartório do Distribuidor para que seja procedida a 

devida anotação de AVERBAÇÃO, às margens da Distribuição, conforme 

disposto no Art.8º do Provimento 012/2017 CGJ e, após arquivado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52041 Nr: 475-72.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YARA PIRES TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 475-72.1997.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: YARA PIRES TERRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Yara Pires Terra, CNPJ: 

24.775.231.0001-35, Inscrição Estadual: 130796417, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 
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lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 149,90

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 136,23

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 100,94

Rondonópolis - MT, 20 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324135 Nr: 3626-56.1991.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 3626-56.1991.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: JOAO ALVES DE SOUZA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): João Alves de Souza, sem 

qualificação nos autos, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 395,65

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 2.043,45

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 649,08

Rondonópolis - MT, 21 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89402 Nr: 448-21.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBAS MARQUES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 448-21.1999.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: JARBAS MARQUES CABRAL

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Jarbas Marques Cabral, CPF/MF nº 

211.071.656-87, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 167,35

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 1.144,69

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 431,34

Rondonópolis - MT, 21 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381740 Nr: 9939-08.2006.811.0003

 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: JOAQUIM ALEXANDRE DE MACERNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITRIO RODRIGUES, ARACY REINALDO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA PINHEIRO - OAB:10.946 

OAB/MT, ROBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 9939-08.2006.811.0003

ESPÉCIE: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 299 de 487



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JOAQUIM ALEXANDRE DE MACERNA

PARTE REQUERIDA: ITRIO RODRIGUES e ARACY REINALDO RODRIGUES

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Aracy Reinaldo Rodrigues e 

Requerido(a): Itrio Rodrigues, sem qualificação nos autos, atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 543,60

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 585,00

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 21 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807815 Nr: 17292-84.2015.811.0003

 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: IVANDERSON MARQUES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNOPAR UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE 

ENSINO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 19878/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - OAB:OAB/MG 63440

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o 

procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento do valor de R$ 60,22 (sessenta reais e vinte e dois 

centavos) ao Cartório Distribuidor, sendo que este valor, deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de 

petição, de todos os comprovantes de depósitos/transferências 

realizados e que, conforme INFORMAÇÃO do Cartório do Distribuidor o 

mesmo efetuou EQUIVOCADAMENTE o devido valor acima mencionado na 

conta do FUNAJURIS (fls.173.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410290 Nr: 6326-09.2008.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEICAO DUARTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT, ROBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 6326-09.2008.811.0003

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: CONCEICAO DUARTE DOS SANTOS

PARTE REQUERIDA: IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Imobiliária Nossa Senhora Aparecida 

Ltda, sem qualificação nos autos, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 1.260,54

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 1.261,75

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,86

Rondonópolis - MT, 21 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424376 Nr: 6500-81.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI CONTROLE DE ACESSO E SEGURANCA 

LTDA, ALBERTINO DE CAMPOS NETO, JOSE JANDER DIAS FERREIRA, 

IBRAIM FERREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS
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AUTOS N.º 6500-81.2009.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: YURI CONTROLE DE ACESSO E SEGURANCA LTDA e 

ALBERTINO DE CAMPOS NETO e JOSE JANDER DIAS FERREIRA e IBRAIM 

FERREIRA NETO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Albertino de Campos Neto, Cpf: 

25103695120, Rg: 1265078 SSP GO, Executados(as): Ibraim Ferreira Neto, 

Cpf: 30416639100, Executados(as): Yuri Controle de Acesso e 

Seguranca Ltda, CNPJ: 03617229000168, atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 347,56

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 136,23

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,86

Rondonópolis - MT, 21 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71055 Nr: 6918-05.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NUNES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 6918-05.1998.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: JOSE NUNES BATISTA

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Jose Nunes Batista, CPF/MF nº 204.605.461-04, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 395,88

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 817,38

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 307,09

Rondonópolis - MT, 21 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440305 Nr: 8972-21.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA DE BESSA FERREIRA & CIA 

LTDA, MARIA LUCIA DE BESSA, EVERALDO DE BESSA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 8972-21.2010.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA DE BESSA FERREIRA & CIA LTDA e 

MARIA LUCIA DE BESSA e EVERALDO DE BESSA FERREIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Everaldo de Bessa Ferreira, Cpf: 

53510119134, Executados(as): Maria Lucia de Bessa, Cpf: 09830919781, 

Rg: 1483352-2 SSP MT e Executados(as): Maria Lucia de Bessa Ferreira & 

Cia Ltda, CNPJ: 05038225000150, todos atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 
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depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 136,23

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 21 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425779 Nr: 7937-60.2009.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO TAVARES DA MATA, MARIA MARISA 

RODRIGUES TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE MIRANDA, CARLOS 

BARBOSA, BRAZ RIBEIRO GONCALVES, LAZARA ARCILIO FRAGA, 

GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA, MARIA DIVINA MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 7937-60.2009.811.0003

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: PEDRO TAVARES DA MATA e MARIA MARISA 

RODRIGUES TAVARES

PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE MIRANDA e CARLOS BARBOSA e 

BRAZ RIBEIRO GONCALVES e LAZARA ARCILIO FRAGA e GILBERTO 

SOUZA DE OLIVEIRA e MARIA DIVINA MOREIRA DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Jose Carlos de Miranda, CPF/MF nº 

267.458.871-34, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 223,44

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 21 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298206 Nr: 1086-15.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEITIRO UMEKAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON VITOR SCHEFFER - 

OAB:13080/MT, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:OAB/MT7222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento de R$ 237,37 ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a 

guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais Remanescentes) 

e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, 

deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, 

de forma individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada 

processo, e proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia 

de Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712941 Nr: 8031-03.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MARCELO BARBOZA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRADE CAMINHÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SINTIA POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:10101-E/MT, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - 

OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE KROMINSKI - 

OAB:MT/10.896

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 190,89 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 

para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

Varas Cíveis
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1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001277-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EVERTON NEVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

EDIR BRAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005372-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA VALERIA CARDOSO SILVA ALEXANDRINO (RÉU)

ANTONIO FABRICIO ALEXANDRINO MARTINS (RÉU)

A F A MARTINS & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009179-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVIA CORREA DA SILVA (RÉU)

ADALBERTO LIMA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO - EPP (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009785-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

ADEMIR JOAQUIM DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008736-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA (EXEQUENTE)

LEONARDO COSTA NICOLINO (ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005574-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THALLISSON GUTIERRES MANHANI (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 

14382111.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010089-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG ANDRADE SILVA (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003214-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI (ADVOGADO(A))

ADENILSON ORLANDO SCHIAVO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTACIO DOS SANTOS FEITOSA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

14885678.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418493 Nr: 946-68.2009.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO MEDEIROS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT/12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSUEL DA SILVA 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 946-68.2009.811.0003, Protocolo 

418493, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824241 Nr: 4348-16.2016.811.0003

 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: ELITO PEREIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANNA VILELA DE MORAES - 

OAB:MT/7045-B, GUILHERME HENRIQUE PESTANA - OAB:OAB/MT 

16.145, RICARDO ALEXANDRE PESTANA - OAB:13758/MT, 

WANDERSON CLAYTON PESTANA - OAB:16.728-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, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do requerente, para no 

prazo legal trazer aos autos o cálculo atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 437715 Nr: 6382-71.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIEL ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA, LEONIR DE 

OLIVEIRA FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 
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OAB:7250/MT, MARIBEL GONZALEZ SANTIAGO - OAB:11328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT, MARIA VANDERLÉIA 

AGUIAR - OAB:4417-B

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto ao petitório de fls. 491/544.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 421142 Nr: 3415-87.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/O

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto ao petitório de fls. 235/243, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 334595 Nr: 3890-19.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON SPARTALIS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RUBENS SELICANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON SPARTALIS TEIXEIRA - 

OAB:3497-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para o Setor de Expedição de Documentos a fim de 

desentranhar o mandado de fls. 121, a ser cumprido no endereço de fls. 

116, item "2", tendo em vista que a certidão de fls. 122 não localizou o 

executado no primeiro endereco informado, já intimando do advogado do 

exequente para depositar o valor da devida diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 825870 Nr: 4984-79.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente "Ação Sumária de Cobrança de Seguro 

Obrigatório" proposta por PAULO PEREIRA DA SILVA, com qualificação 

nos autos, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, com qualificação nos autos, condenando-o no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em (10%) dez por cento sobre o valor dado à causa, a qual deverá ser 

corrigida, observando-se o disposto no artigo no parágrafo 3° do artigo 98 

do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, e feitas as anotações 

de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Roo-MT, 20 de agosto de 2018.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 443118 Nr: 11786-06.2010.811.0003

 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: ROSANGELA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCRETEC CONCRETO, PRE-MOLDADOS, 

ENGENHARIA E CONSTRUCÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

REZENDE - OAB:6.358/MT

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto aos 

Embargos de Declaração de fls. 224/228.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 399337 Nr: 12831-50.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMED IBRAHIM CHARANEK, IBRAHIM MOHAMED 

CHARANEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAQUINAS BECKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS, GILSON JOSÉ POPIOLEKI DOS SANTOS - 

OAB:48.746/RS

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716107 Nr: 11464-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON DAPPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820089 Nr: 2975-47.2016.811.0003

 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: ADOLFO AREVALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos para Expedição de documentos a fim de expedir carta 

de intimação ao requerido para manifestar sobre o Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713656 Nr: 8784-57.2012.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA TROPICAL LTDA, SANDRO DE 

TAL, MARIA DE TAL, ANTONIO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL
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Processos n°s: 8784-57.2012 e 4671-26.2013

Ação: Usucapião e Manutenção de Posse

Autora: Elza Pereira de Souza

Ré: Imobiliária Tropical Ltda e Outra

 Vistos, etc...

 Elza Pereira de Souza, com qualificação nos autos, ingressara com a 

presente ação em desfavor de Imobiliária Tropical Ltda, com qualificação 

nos autos.

 Devidamente citada (fl.132), não contestara o pedido. Houve intervenção 

de terceiro interessado. Os confinantes foram citados, por edital, sendo 

nomeado Curador Especial, o qual apresentou defesa por negativa geral, 

vindo-me os autos conclusos.

 D e c i d o:

 Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

 O processo nº 4671-26.2013, em apenso, será instruindo em conjunto 

com o processo n° 8784.57.2012

 A preliminar levada a efeito pela terceira interessada (fl.42), está 

intimamente ligada à matéria de fundo, em sendo assim, será analisada 

quando do exame de mérito.

 Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 04 de setembro 

de 2018, às 14:00 horas.

 Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol 

de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual.

 Intimem-se.

 Cumpra-se de imediato.

 Roo-Mt, 20/junho/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 798300 Nr: 13607-69.2015.811.0003

 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: CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO PEREIRA, MARA 

SILVIA DAS NEVES BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE SALMEM HANZE, SILVÉRIO 

CASTRO E SILVA, JOSE EDVALDO DE AMORIM, VERA LÚCIA VITOR 

AMORIM, ESPOLIO DE JOSE SALMEM HANZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 13607-69.2015

Ação: Usucapião

 Autores: Carlos Augusto Pereira e Outra

Réu: Espólio de José Salmen Hanze

 Vistos, etc...

 Carlos Augusto de Carvalho Pereira e Maria Silvia dasNeves Botelho, com 

qualificação nos autos, ingressaram com a presente ação em desfavor de 

Espólio de José Salmen Hanze, com qualificação nos autos.

 Devidamente citado, não contestara o pedido. Os confinantes foram 

citados, por edital, sendo nomeado Curador Especial, o qual apresentou 

defesa por negativa geral, vindo-me os autos conclusos.

 D e c i d o:

 Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

 Não há preliminares.

 Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 05 de setembro 

de 2018, às 14:00 horas.

 Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol 

de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 20/junho/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 415220 Nr: 10860-93.2008.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EMILIA DE OLIVEIRA ZANCZESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REUBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, YOKO 

YAMAMURA DE OLIVEIRA, MOVEIS MAN S/A, BENEDITO NAZARENO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 10860-93.2008

Ação: Usucapião

 Autora: Maria Emilia de Oliveira Zanezeski

Réu: Reubel Indústria e Comércio Ltda

 Vistos, etc...

 Maria Emilia de Oliveira Zanczeski, com qualificação nos autos, ingressara 

com a presente ação em desfavor de Reubel Indústria e Comércio Ltda, 

com qualificação nos autos.

 Devidamente citado, não contestara o pedido. Os confinantes foram 

citados, por edital, sendo nomeado Curador Especial, o qual apresentou 

defesa por negativa geral, vindo-me os autos conclusos.

 D e c i d o:

 Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

 Não há preliminares.

 Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 05 de setembro 

de 2018, às 15:00 horas.

 Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol 

de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 27/junho/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820089 Nr: 2975-47.2016.811.0003

 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: ADOLFO AREVALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Assim, mesmo na hipótese de revelia, pode o juiz determinar a realização 

de prova - art. 130 do CP - e decidir a causa segundo o seu livre 

convencimento" (STJ - Resp 57.283-5-SP, rel. Min. Assis Toledo - Código 

de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 72. Ed. p. 1.525)"A 

presunção decorrente da revelia não é absoluta, mas relativa, isso porque 

o Juiz apreciando as provas dos autos, poderá mitigar a aplicação do art. 

319 do CPC, julgando a causa de acordo com seu livre convencimento" 

(Ob, cit. p. 1.525)."A revelia não dispensa o autor de fazer prova dos 

fatos constitutivos de seu direito" (idem p . 1.526).No mesmo diapasão é 

nosso Egrégio Tribunal de Justiça, assim:"EMENTA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS.Não se opera o julgamento 

antecipado da lide quando, inobstante configurada a revelia, os fatos 

devam ser melhor esclarecidos, reclamando, assim, a abertura da fase 
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probatória" (1ª Câmara Cível, rel. Des. Leônidas Duarte Monteiro, Agravo 

de Instrumento nº 11.110, julgado em 07/agosto/2.000).Como frisado 

anteriormente, mesmo diante da revelia da ré, vejo a necessidade do 

processo ser instruído, mormente a prova pericial.Assim, para tal, nomeio 

o Dr. José Valter Braga, médico neurologista, com consultório médico 

nesta cidade, o qual deverá ser intimada.Faculto às partes a apresentação 

de quesitos e assistente técnico.Fixo, desde já, os honorários do perito em 

R$ 800,00 (oitocentos reais), importância que deverá ser paga ao 

final.Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para início dos 

trabalhos, intimando-se as partes.Prazo para entrega do laudo é de (20) 

vinte dias e, uma vez aportando aos autos, vista às partes, após 

conclusos.Por fim, determino a intimação da parte ré. 

Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 09 de janeiro de 2017.-Dr. Luiz 

Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 820089 Nr: 2975-47.2016.811.0003

 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: ADOLFO AREVALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Dos Advogados das partes para manifestarem-se do laudo pericial de 

fl.97 , no prazo de vinte (20)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 785517 Nr: 8424-20.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMI QUEIROZ DE SOUZA, DLQ, JOELMI QUEIROZ DE 

SOUZA, CLQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SHEILA DE OLIVEIRA. - OAB:OAB/MT 17.382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Intimação do advogado dos exequentes para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto ao petitório de fls. 149/150, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 750388 Nr: 7945-61.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC, 

MELISSA DE CARVALHO TONSIC, MELANIE DE CARVALHO TONSIC, 

JONATHAN DE CARVALHO TONSIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24498/OAB PR, MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO 

DE MEDEIROS - OAB:15.348 OAB/ PR, PRISCILA KEI SATO - 

OAB:OAB/PR 42.074, TERESA CELINA ARRUDA DE ALVIM - 

OAB:OAB/PR 22.129

 Intimação do advogado dos exequentes para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto ao petitório de fls. 465/466, item 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 775997 Nr: 4621-29.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDIR COSTA DE SOUZA, Transportadora 

CZM Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, retirar, instruir e 

preparar a carta precatória de fl. 59.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 774414 Nr: 4072-19.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:MT/7.659

 Dos advogados das partes, da perícia designada para o dia 10/09/2018, 

às 9 horas, a ser realizada nas dependências dfo Centro Médico, nº 2094, 

situado na Rua Acyr de Resende de Souza e Silva, ao Lado do Hospital 

Materclin.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 381127 Nr: 9400-42.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPLANTA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DO PRADO GARCIA 

FERNANDES - OAB:53049/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Do advogado do exequente para, no prazo legal, requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 877773 Nr: 9490-64.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martina Tereza Fantinel Bertol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÊNIX AGRO PECUS INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY HERGET - 

OAB:16575/PR, FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - 

OAB:OAB/MT10085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO TADEU BELOTO 

BALDO - OAB:205848/SP, JOSE JORGE THEMER - OAB:94253/SP

 Da advogada da parte embargante, para no prazo de 5 (cinco) Dias, 

instruir e retirar carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700758 Nr: 8730-28.2011.811.0003

 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: BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Jardim Tropical na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 
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comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 299280 Nr: 2383-57.2003.811.0003

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO MARIANA PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA, MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON VINICIUS DOS 

SANTOS - OAB:MT/6923B, IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - 

OAB:7681/MT

 Do advogado da exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste sobre o decurso de prazo para cumprimento voluntário da 

sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 90723 Nr: 1932-71.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BOSCO BARBOSA DE SOUZA, MARIA 

LUIZA LOPES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT, 

FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843

 Dos advogados das partes para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de decurso de prazo de fl. 422.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 821474 Nr: 3410-21.2016.811.0003

 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: CHARLES WURZIUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTACIR ROSSATO, ANDERSON JEAN 

ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELMI DA SILVA SOBRINHO - 

OAB:26435

 Do advogado do autor, para no prazo de (5) cinco dias, informar o novo 

endereço do autor, em razão da devolução da carta de intimação por 

motivo de mudança, e/ou fazer comparecer à auidência designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730711 Nr: 11277-70.2013.811.0003

 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): HELSON DE SIQUEIRA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de decurso de prazo de fl. 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 734790 Nr: 14530-66.2013.811.0003

 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: DINÁ MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ESTHER CARVALHO DOS 

SANTOS, DEOLINDO PEREIRA DOS SANTOS, ADEIR ALEXSANDER 

FRODER, DERCI PEREIRA DOS SANTOS, CORACI DAS GRAÇAS AQUINO 

DOS SANTOS, DEBORA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA, DARCI 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar quanto a certidão de decurso de prazo de fl. 107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731543 Nr: 11926-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO SILVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA -ME 

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 Do advogado do exequente para que, no prazo de 5 (cinco)dias, 

manifeste sobre o decurso de prazo para cumprimento voluntário da 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 792789 Nr: 11449-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO GONÇALVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de decurso de prazo de fl. 73.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429688 Nr: 11732-74.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN, VIVIANE IZABELLA DA 

SILVA AUGUSTIN, ÂNGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA, EVANDRO 

RICARDO RIES SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Do advogado dos executados para, no prazo legal, retirar os ofícios de 

cancelamento das averbações pre-monitórias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 338336 Nr: 6649-53.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR FARIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO BOROROS LTDA, JOAO ROMULO 

FAGUNDES DE FREITAS, ESPOLIO DE ELISSANDRA SANTOS ROBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Dos advogados das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

quanto a certidão do oficial de justiça de fls. 653.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 347174 Nr: 2580-41.2005.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES CONSTANTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/PR8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fls. 203.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 748489 Nr: 6948-78.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI DE OLIVEIRA SILVA

 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 fls. 39

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 433497 Nr: 2162-30.2010.811.0003

 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: EVANDRO RICARDO RIES SILVEIRA, ÂNGELA 

AUGUSTIN DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA MALHEIROS DE MOURA 

- OAB:11624-A/MT, DAIANA MALHEIROS DE MOURA - OAB:RS/ 60.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 Dos advogados das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

quanto o cálculo de fls. 372/382, apresentado pelo perito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728789 Nr: 9558-53.2013.811.0003

 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: ALICE MOREIRA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO BANCO DE INVESTIMENTO S/A, 

BANCO ABN AMRO REAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO BATISTA DE SOUZA - 

OAB:6433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT8184A

 Impulsiono os autos para Expedição de Documentos a fim de certificar a 

tempestividade dos Embargos de Declaração de fls. 125/127 e intimar a 

parte contrária para, querendo, manifestar-se no prazo de (5) cinco dias, 

nos termos do artigo 1.023 § 2, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764635 Nr: 15635-44.2014.811.0003

 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: LUIZA ELENA DA SILVA DOS SANTOS, ANTONIO 

TADEU DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO RODRIGUES BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA REZENDE SILVA - 

OAB:OAB/GO 16.681

 Impulsiono os autos para Expedição de Documentos a fim de certificar a 

tempestividade dos Embargos de Declaração de fls. 219/223 e intimar a 

parte contrária para, querendo, manifestar-se no prazo de (5) cinco dias, 

nos termos do artigo 1.023 § 2, do Código de Processo Civil.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001140-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA QUEROZ SANTOS (AUTOR(A))

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001140-36.2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Nulidade de Negativação Indevida c/c Danos Morais Autora: Samara 

Queroz Santos. Réu: Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas 

Pernambucanas. Vistos etc... SAMARA QUEROZ SANTOS, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. 

CASAS PERNAMBUCANAS. Devidamente citado, apresentara contestação 

e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 
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quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008643-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL DE SOUZA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008643-45.2017 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Wendel de 

Souza Figueiredo. Réus: Banco Cooperativo Sicredi S.A. e Administradora 

de Consórcios Sicredi Ltda. Vistos etc... WENDEL DE SOUZA FIGUEIREDO, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. E 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA. Devidamente citados, 

apresentaram contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005868-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005868-57.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais Autor: José Roberto de Araújo. Ré: 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... JOSÉ 

ROBERTO DE ARAÚJO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial para apreciar e julgar o presente litígio, ante sua total 

impertinência. De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 

– o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 
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providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006057-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006057-35.2017 Ação: Cobrança de Seguro Autora: Maria Helena da 

Silva. Ré: Icatú Seguros S.A. Vistos etc... MARIA HELENA DA SILVA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de ICATÚ SEGUROS S.A. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Inicialmente, analisando a impugnação ao valor da causa (id.11227675, 

pág.3), tenho para mim que a pretensão da ré é pertinente, senão 

vejamos: Em nosso ordenamento jurídico, o valor da causa está 

disciplinado a partir do artigo 291 do CPC, o qual determina que: "A toda 

causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo 

econômico imediatamente aferível". O valor da causa corresponde, pois, à 

apreciação ou equivalência monetária da causa e, no dizer de Hélio 

Tornaghi: "por valor da causa deve entender-se o quantum, em dinheiro, 

correspondente ao que o autor pede do réu. Trata-se, portanto, de valor 

econômico ou, melhor ainda, financeiro. É a estimativa em dinheiro" 

(Comentários ao Código de Processo Civil/2ª Edição, São Paulo, Revista 

dos Tribunais, 2º v., 1978, p. 256). E continua o festejado autor: "para 

determinar o valor da causa é necessário conjugar o objeto imediato do 

pedido (petitum) e a razão de pedir, ou melhor, a relação jurídica em que o 

pedido se baseia (causa petendi). O pedido sozinho poderia indicar 

apenas um gênero; a causa de pedir é que dá a diferença específica e, 

destarte, individualiza a causa". Todavia, no presente caso, a parte autora 

no ingresso da ação de cobrança de seguro, deu valor à causa o 

montante de R$100.000,00 (cem mil reais), referindo-se à apólice de 

(id.9691809), entretanto, o capital segurado para ‘doenças graves’ é de 

R$10.000,00 (dez mil reais) – (id.9691784; id. 9691809; id.9691838). 

Assim, é possível atribuir-se ao pedido valor certo, não se podendo fazer 

interpretação extensiva de cláusula contratual. Diante do exposto, acolho 

a impugnação levada a efeito pela ré, passando o valor da causa ser no 

importe de R$10.000,00 (dez mil reais), efetuando-se as anotações 

devidas. De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000601-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

DANIEL NOVAES FORTES (ADVOGADO(A))

VILMAR DO CARMO ADORNO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000601-70.2018 Ação: Cobrança de Indenização Securitária Autor: 

Walisson Souza Oliveira. Ré: Mapfre Vida S.A. Vistos etc... WALISSON 

SOUZA OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de MAPFRE 

VIDA S.A. Devidamente citada, apresentara contestação e, instada a se 

manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 
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direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000450-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

LAURA BENTO RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000450-07.2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos 

Morais Autora: Laura Bento Ribeiro. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... LAURA BENTO RIBEIRO, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora permaneceu inerte, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010403-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO PAEZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010403-29.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos 

Morais Autor: Givanildo Paez dos Santos. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... GIVANILDO PAEZ DOS 

SANTOS, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

permaneceu inerte, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 
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quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009439-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARIA LEUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009439-36.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos 

Morais Autora: Maria Leuza Oliveira. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... MARIA LEUZA OLIVEIRA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora permaneceu inerte, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000884-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RILMA FERREIRA VIANA (ADVOGADO(A))

GILDO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000884-93.2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Anulatória Autor: Gildo Pereira dos Santos. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... GILDO PEREIRA DOS SANTOS, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, determino à 

serventia que retifique a certidão de (id.13289259), haja vista que a 

contestação atinente à este feito está situada no (id.12804914). Ademais, 

considerando o pleito reconvencional de (id.12804914, pág.25), hei por 

bem em condicionar seu recebimento, ao pagamento das custas 

processuais, as quais deverão ser recolhidas pela parte ré no prazo de 

(15) quinze dias, sob pena de desconsideração do pedido. De outro ponto, 

com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 
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pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005561-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO (ADVOGADO(A))

THEMIS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCE CLASSIC (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005561-69/2018 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 

nº1008956-78.2018.8.11.0000, Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, expedindo-se o necessário. Registre-se que na r. decisão superior 

de (fls.117/119 – correspondência ID 14825362) restou indeferida a 

concessão do efeito suspensivo vindicado, 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, 21 de agosto de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

PRIMEIRA VARA CÍVEL Ofício nº070/2018/Gab. Rondonópolis, 21 de 

agosto de 2018. Excelentíssimo Senhor Desembargador: Em resposta à 

requisição data de 14 de agosto de 2018, onde Vossa Excelência solicita 

informações no Agravo de Instrumento nº1008956-78.2018.8.11.0000, 

sendo Agravante THEMIS DE OLIVEIRA e Agravado CONDOMÍNIO 

RESIDENCE CLASSIC, 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 indeferira concessão do 

efeito suspensivo vindicado, conforme (fls.117/119 – correspondência ID 

14825362). Comunico, outrossim, que o agravante cumpriu o disposto no 

artigo 1.018 do Código de Processo Civil, conforme informa a certidão de 

(fl.121 – correspondência ID 14825468). 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 da 1ª Vara Cível. Ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Relator do Recurso de Agravo de 

Instrumento nº1008956-78.2018.8.11.0000 Tribunal de Justiça – 

Cuiabá/MT.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003214-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI (ADVOGADO(A))

ADENILSON ORLANDO SCHIAVO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTACIO DOS SANTOS FEITOSA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000603-40/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autor: José Felix do Nascimento. Réus: Forteplast Indústria e Comércio de 

PVC Ltda e Outro. Vistos, etc. Considerando o pleito autoral de (fls.96/102 

– correspondência ID 10994378), hei por bem indeferir o pedido de citação 

por edital constante no item ‘I’ de (fl.102), eis que não preenchidos os 

requisitos do artigo 256 do Código de Processo Civil e, via de 

consequência, hei por bem redesignar a audiência de conciliação para o 

dia 10 de setembro de 2018, às 10:30 horas, no CEJUSC. No que tange ao 

pedido constante do item ‘II’ de (fl.102 – correspondência ID 10994378), hei 

por bem manter os termos da decisão de (fls.52/55 – correspondência ID 

7332475), eis que não sobrevieram aos autos quaisquer elementos 

modificativos e/ou que se enquadrem nos termos das tutelas provisórias 

de urgência (arts.294 e 300, CPC). Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se de imediato. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000784-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DE BESSA - ME (AUTOR(A))

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

BANCO CITIBANK S A (RÉU)

COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1000784-41.2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autor: Edson Rodrigues de Bessa – ME. Réu: Banco Citibank 

S/A e Outro. Vistos, etc. EDSON RODRIGUES DE BESSA – ME, pessoa 

física com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou 

neste juízo com a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais’ em desfavor de BANCO CITIBANK S/A 

e COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA, pessoas 

jurídicas de direito privado, aduzindo: “Que, a parte autora é uma 

microempresa de cunho familiar; que, vem desenvolvendo de forma 

regular suas atividades econômicas sem jamais estar inadimplente com 

qualquer um de seus fornecedores; que, no final do ano de 2017 os 

boletos referente as suas compras junto a ré Cobremack deixaram de ser 

enviados para seu estabelecimento, havendo a necessidade de que a 

parte autora entrasse em contato com frequentemente com a ré uma vez 

que tinha ciência do vencimento de sua dívida datada de 27.12.2017, no 

valor de R$ 698,82 (seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e dois 

centavos); que, em razão do recesso de fim de ano somente em 

05.01.2018 foi informado ao autor que o pagamento do débito poderia ser 

realizado por meio transferência bancária; que, o autor assim o fez, mas 

em razão de um erro na prestação de informações houve um estorno, 

vindo o mesmo a ser realizado de forma correta e quitando a dívida em 

08.01.2018; que, em 09.01.2018 título quitado foi encaminhado para 

protesto, tendo este ocorrido em 12.01.2018; que, ainda na hipótese de 

protesto de algum título esse jamais poderia ocorrer pelo valor total da 

dívida uma vez que ela não mais existia; que, ao buscar certidões para 

instruírem a demanda a parte autora foi surpreendida com dois novos 

protestos sob os números 40474-001 no valor de R$ 1.376,97 (um mil 

trezentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos), e 40474-002 

no valor de R$ 1.376,96 (um mil trezentos e setenta e seis reais e noventa 

e seis centavos); que, referidos títulos foram pagos de forma antecipada; 

que, o ato praticado é ilícito; que, faz jus a indenização por danos de 

ordem moral; requereu liminarmente que fosse suspensa a cobrança 

juntos aos órgãos de proteção ao crédito; no mérito, que fossem 

declaradas ilegais as cobranças e as dívidas inexistentes, com a 

consequente condenação das rés em danos morais, atribuindo a causa o 

valor de R$ 3.452,75 (três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e 

setenta e cinco centavos). Juntou documentos.” A liminar restou deferida, 

não sobrevindo recurso. Devidamente citadas, a ré Citibank contestou os 

pedidos, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, 

dizendo: “Citibank – Que, ausente a culpa do banco quanto aos fatos 

ocorridos na inicial; que, a até firmou para com Cobremack Industria de 

Condutores Elétricos Ltda instrumentos particulares de reconhecimento de 

obrigações e outras avenças, bem como contrato de cessão fiduciária de 

direitos creditórios; que, a Cobremack deixou de cumprir com as 

obrigações provenientes dos contratos firmados; que, diante dos 

descumprimento a ré valeu-se das garantias que detinha, o contrato de 

cessão fiduciária de direitos creditórios, ou seja, uma série de duplicatas, 

dentes elas a do autor; que, a ré Cobremack emitiu as devidas 

notificações com os boletos para que realizassem os respectivos 
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pagamentos; que, diante do não pagamento a contestante levou a protesto 

algumas duplicatas, entre elas as do autor; que, posteriormente ao 

protesto soube que alguns títulos de outros sacados foram pagos 

diretamente a Cobremack, mesmo após a cessão; que, por meio de 

demandas judiciais tomou conhecimento de que um mesmo título fora 

cedido até quatro pessoas jurídicas diferentes pela ré Cobremack; que, 

concorda com a baixa dos protestos; que, esta diligenciando junto a todos 

os sacados para informar que não mais irá realizar cobranças ou 

protestos; que, a ré foi tão vítima quanto o autor; que, ao ser induzido a 

erro o contestante achou que estava exercendo seu regular direito; 

requereu a condenação da parte ré Cobremack em custas e honorários de 

sucumbência. Juntou documentos. Cobremack – Não apresentou 

contestação, conforme certidão de ID 13815659.” Sobre a contestação, 

manifestou-se o autor (ID 13443584). Foi determinada a intimação das 

partes acerca de eventual pedido de dilação probatória (ID 13817825), 

oportunidade onde a autora e a ré Citibank expressamente consignaram o 

seu desinteresse na produção de demais provas e, assim, pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Cuida-se na espécie de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, onde o autor, 

Edson Rodrigues de Bessa - ME, pretende que as rés, Cobremack 

Industria de Condutores Elétricos Ltda e Citibank SA, o indenize, a título de 

danos morais, em razão de dívidas quitadas levadas a apontamento, bem 

como sejam essas declaradas inexistentes. Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental 

carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro 

desate à lide, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, “Constante 

dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. 

Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual forma, 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª Turma, 

Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 

9.513). No mérito, analisando as razões de fato e de direito deduzidas 

pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento. Inexiste controvérsia acerca do 

apontamento do nome da parte autora em protesto, bem como nos 

serviços de proteção ao crédito. O que resta decidir é se referido 

apontamento é daquele legítimo ou se apto a ensejar o dano pretendido. A 

ré Citibank, por intermédio de seu bastante procurador, ao apresentar a 

sua peça defensiva não conseguiu comprovar fato modificativo, impeditivo 

ou extintivo do direito do autor. Ainda que alegue ter sido tão vítima da ré 

Cobremack quanto o autor, não há nos autos a demonstração de qualquer 

cautela mínima de sua parte para cientificar o autor da cessão havida, e 

mais, possibilitar-lhe antes da inserção de seu nome nos serviços de 

proteção ao crédito e do protesto. Ao contrário, aduz em sede de 

contestação que a cessão foi informada ao autor pela ré Cobremack 

(ID13013914, pág. 5), sem juntar qualquer prova do alegado, o que 

impossibilita esse juízo de dar guarida à versão por ela esposada. Dessa 

forma, a que se reconhecer a ilicitude do ato, bem como a 

responsabilidade solidária das rés. Em caso análogo, a jurisprudência 

assim tem-se manifestado: “RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE 

DANOS. PROTESTO INDEVIDO. DUPLICATACA. MERCADORIA 

D E V O L V I D A .  C E S S Ã O  F I D U C I Á R I A  E M  G A R A N T I A 

(ENDOSSO-FIDUCIÁRIO). SOLIDARIEDADE. DANOS MORAIS PUROS. A 

cessão fiduciária em garantia transfere ao credor a titularidade do crédito 

representado pelo título até a liquidação do valor, o que significa que se 

trata de negócio feito em garantia, específica e objetivamente. Desfeito o 

negócio que antes vinculou a recorrente e a autora, pela devolução da 

mercadoria, a garantia dada ao banco deveria ser substituída. 

Providências de notificação do banco, sem a demonstração clara e 

específica de que o título objeto da demanda foi alvo de informação acerca 

da sua condição, antes do protesto, não afastam a obrigação solidária da 

empresa credora original e do banco que levou o título ao aponte. Danos 

morais puros, decorrentes do próprio protesto, que dispensam outras 

provas quanto a sua existência. Sentença confirmada. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005711494, Turma Recursal Provisória, 

Turmas Recursais, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Julgado em 

31/10/2016).” (TJ-RS - Recurso Cível: 71005711494 RS, Relator: Juliano da 

Costa Stumpf, Data de Julgamento: 31/10/2016, Turma Recursal Provisória, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/11/2016) Evidente ressaltar 

que em que pese a ré contestante elencar toda a dinâmica dos fatos, não 

fora diligente em demonstrar que inexiste culpa de sua parte apta a não 

ensejar o dever de indenizar. Do exposto, declaro inexigível a dívida 

levada a apontamento. No que tange o dano moral, entendo que esse 

também é ocorrente. Uma vez declarada a dívida inexigível, a inscrição do 

nome do autor no rol de maus pagadores e no cartório de protestos de 

títulos por si só configura o dano e, consequentemente, o dever de 

indenizar. Nessa mesma linha é o pacífico entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ANULATÓRIA 

E INDENIZATÓRIA. PROTESTO DE TÍTULO. AGRAVO RETIDO. 

PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. A penalidade 

fixada na demanda revisional foi para que o réu providenciasse na baixa 

da alienação fiduciária no registro do veículo, não se confundindo com o 

pedido formulado na presente ação, atinente a protesto de título. 

PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL PURO. DESNECESSIDADE DA 

PROVA DO PREJUÍZO. A prova documental carreada aos autos evidencia, 

forma estreme de dúvidas, que as partes, na lide revisional precedente, 

entabularam acordo, tendo a autora quitado a integralidade do débito. Não 

obstante, passados vários anos da homologação da transação, o réu 

emitiu novo título em relação ao contrato já finalizado, encaminhando-o a 

protesto. Assim, evidenciado o agir arbitrário e abusivo do réu, que 

negativou a autora por dívida já quitada, resulta manifesto o dever de 

indenizar. QUANTUM DEBEATUR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO 

REPARAÇÃO/PUNIÇÃO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 

O valor a ser fixado a título de indenização por danos morais deve atender 

ao binômio "reparação/punição", à situação econômica dos litigantes, e ao 

elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo 

tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em 

enriquecimento indevido. Observância, também, dos parâmetros adotados 

pela Câmara em situações símiles. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.... 

(Apelação Cível Nº 70064499171, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 18/06/2015).” 

(TJ-RS - AC: 70064499171 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de 

Julgamento: 18/06/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 23/06/2015) “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO E REGISTRO DE PROTESTO. EMPRÉSTIMO DE FINANCIAMENTO 

QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DANO MORAL - IN RE IPSA- DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO EM R$14.480,00. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 

9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. os Juízes da Segunda Turma Recursal 

do Paraná, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento do 

recurso interposto por BV FINANCEIRA (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0011806-18.2014.8.16.0035/0 - São José dos Pinhais - Rel.: Camila 

Henning Salmoria - - J. 13.03.2015)” (TJ-PR - RI: 001180618201481600350 

PR 0011806-18.2014.8.16.0035/0 (Acórdão), Relator: Camila Henning 

Salmoria, Data de Julgamento: 13/03/2015, 2ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 17/03/2015) Resta somente a fixação do quantum 

indenizatório. Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério 

definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até 

mesmo impossível a fixação da indenização em valor equivalente ao dano, 

mormente como na situação de abalo de crédito, onde não há previsão 

legal específica no Código Civil acerca do correspondente dano moral ou 

mesmo patrimonial. Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz 

tem de se valer da prudência para atender, em cada caso, às suas 

peculiaridades, assim como à repercussão econômica da indenização do 

dano moral, o certo é que o valor da condenação, como princípio geral: 

“não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de 

enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (Humberto 

Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46) No que tange a fixação do dano, 

área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 12.000,00 (doze 

mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve 

levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também à repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a 

presente ‘Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Moral’, promovida 

por EDSON RODRIGUES DE BESSA - ME, com qualificação nos autos, em 
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desfavor de COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA 

e BANCO CITIBANK S/A, ambos com qualificação nos autos, para o fim de: 

a) declarar inexigível as dívidas levadas a apontamento sob os números 

de protocolos 1073613, no valor de R$ 698,82 (seiscentos e noventa e 

oito reais e oitenta e dois centavos); 1075218, no valor de R$ 1.376,97 

(um mil trezentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos) e 

1075926, no valor de R$ 1.376,96 (um mil trezentos e setenta e seis reais 

e noventa e seis centavos), constantes dos documentos de ID´s 

11691923 e 11691934; b) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento 

da importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, 

devendo incidir juros (1% a.m. simples) e correção monetária (INPC/IBGE) 

a contar desta decisão; c) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento 

de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze 

por cento) sob o valor da condenação; d) ratifico a decisão de ID 

11767246; e) transitada em julgado, em não havendo pedido de 

cumprimento de sentença, e pagas as custas devidas, o que deve ser 

certificado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt, 21/agosto/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005888-82.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE NUNES SILVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005888-82.2016.8.11.0003. 

AUTOR: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONOPOLIS RÉU: ALICE NUNES SILVEIRA Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua homologação. 

A pretensão merece ser acolhida. Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil): “Art. 487. Haverá resolução 

de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação; (...)”. 

Diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas partes, 

HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO. No mais, considerando que o 

prazo de suspensão escoou em 10.04.2018, JULGO EXTINTO o feito, nos 

termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15. Ficam as partes dispensadas 

do pagamento de eventuais custas processuais remanescentes, nos 

termos do art. 90, § 3°, do CPC/15. Honorários na forma pactuada. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 29 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002679-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA (ADVOGADO(A))

NELSON SILVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NYLVAN JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

NEI SELVIM BARRIOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002679-71.2017.8.11.0003. 

AUTOR: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA FERRAZ 

CARVALHO RÉU: NEI SELVIM BARRIOS Vistos etc. Ressai dos autos que 

as partes entabularam acordo, pugnando por sua homologação. A 

pretensão merece ser acolhida. Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil): “Art. 487. Haverá resolução 

de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação; (...)”. 

Diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas partes, 

HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO, nos termos do art. 487, III, “b”, da 

Lei 13.105/15. No mais, suspendo o feito pelo período necessário ao 

cumprimento do acordo. Intimem-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 29 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002679-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA (ADVOGADO(A))

NELSON SILVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NYLVAN JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

NEI SELVIM BARRIOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002679-71.2017.8.11.0003. 

AUTOR: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA FERRAZ 

CARVALHO RÉU: NEI SELVIM BARRIOS Vistos etc. Ressai dos autos que 

as partes entabularam acordo, pugnando por sua homologação. A 

pretensão merece ser acolhida. Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil): “Art. 487. Haverá resolução 

de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação; (...)”. 

Diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas partes, 

HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO, nos termos do art. 487, III, “b”, da 

Lei 13.105/15. No mais, suspendo o feito pelo período necessário ao 

cumprimento do acordo. Intimem-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 29 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002679-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA (ADVOGADO(A))

NELSON SILVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NYLVAN JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

NEI SELVIM BARRIOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002679-71.2017.8.11.0003. 

AUTOR: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA FERRAZ 

CARVALHO RÉU: NEI SELVIM BARRIOS Vistos etc. Ressai dos autos que 

as partes entabularam acordo, pugnando por sua homologação. A 

pretensão merece ser acolhida. Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil): “Art. 487. Haverá resolução 

de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação; (...)”. 

Diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas partes, 

HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO, nos termos do art. 487, III, “b”, da 

Lei 13.105/15. No mais, suspendo o feito pelo período necessário ao 

cumprimento do acordo. Intimem-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 29 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001535-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES (AUTOR(A))

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001535-62.2017.8.11.0003. 

AUTOR: CLICIA LUPINETT FERNANDES RÉU: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

entabularam acordo, pugnando por sua homologação. A pretensão 

merece ser acolhida. Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil): “487. Haverá resolução de mérito quando 

o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação; (...)”. Com efeito, diante da 

regularidade dos termos da avença entabulada pelas partes, HOMOLOGO 

O ACORDO FORMULADO e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, 

nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15. Ficam as partes 

dispensadas do pagamento de eventuais custas processuais 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do CPC/15. Honorários na 

forma pactuada. Transitada em julgado de imediato, em face da renúncia 

ao prazo recursal. Arquive-se com as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 29 de 
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junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001535-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES (AUTOR(A))

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001535-62.2017.8.11.0003. 

AUTOR: CLICIA LUPINETT FERNANDES RÉU: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

entabularam acordo, pugnando por sua homologação. A pretensão 

merece ser acolhida. Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil): “487. Haverá resolução de mérito quando 

o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação; (...)”. Com efeito, diante da 

regularidade dos termos da avença entabulada pelas partes, HOMOLOGO 

O ACORDO FORMULADO e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, 

nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15. Ficam as partes 

dispensadas do pagamento de eventuais custas processuais 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do CPC/15. Honorários na 

forma pactuada. Transitada em julgado de imediato, em face da renúncia 

ao prazo recursal. Arquive-se com as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 29 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000160-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI ALMEIDA CARNAIBA 10987908120 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000160-60.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A REQUERIDO: 

WANDERLEI ALMEIDA CARNAIBA 10987908120 Vistos etc. Diante do teor 

da petição retro, proceda-se à baixa da restrição judicial na base de 

dados do RENAJUD. A seguir, intime-se o autor para conferir 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 16 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003003-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO MOURA DA SILVA (AUTOR(A))

GEREMIAS GENOUD JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIA GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMERY GONCALVES JACINTO (RÉU)

WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI (ADVOGADO(A))

HELENA PEDRA GONCALVES MENEZES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003003-61.2017.8.11.0003. 

AUTOR: MARINALDO MOURA DA SILVA, LUCIA GONCALVES DA SILVA 

RÉU: ROSEMERY GONCALVES JACINTO, HELENA PEDRA GONCALVES 

MENEZES Vistos etc. Consoante já relatado na decisão de ID 11468441, 

verifico que, atualmente, a requerida ROSEMERY GONCALVES JACINTO 

conta com mais de 18 (dezoito) anos de idade (já que nasceu em 

21.05.1999), de modo que possui plena capacidade para os atos da vida 

civil. Demais disso, ROSEMARY informou este juízo que, desde o momento 

da realização do ato de emancipação, não celebrou qualquer ato jurídico 

ou contratual. Desse modo, da análise das alegações e documentos 

trazidos aos autos, não vislumbro a presença de interesse processual no 

presente feito, tampouco para a homologação da transação entabulada, 

que visa anular a emancipação ocorrida depois do advento da maioridade 

da parte em questão. A parte autora expõe, ainda, que pretende "ver 

anulado o instrumento de emancipação para continuar exercendo o pátrio 

poder" sobre a outrora adolescente, o que não se sustenta, já que o poder 

familiar extingue-se com a maioridade, conforme artigo 1635, III, do Código 

Civil brasileiro. Registre-se, portanto, que as alegações formuladas pela 

demandante na petição ID 12059723 são infundadas, não havendo nos 

autos qualquer documento que comprove os fatos noticiados, tornando 

temerária a homologação da avença postulada, in casu, a qual objetiva a 

anulação de um ato já exaurido. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. 

EMANCIPAÇÃO. FILHO. MAIORIDADE ALCANÇADA. NEGÓCIO JURÍDICO 

ANULÁVEL. VALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA 

MANTIDA. 1 - SENDO A SENTENÇA PROFERIDA COM BASE NA NÃO 

CONCORRÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO (INTERESSE PROCESSUAL), 

NOS TERMOS DO ART. 267 , INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL , 

DA MATÉRIA, SEGUNDO O § 3º DO MESMO ARTIGO, O JUIZ CONHECERÁ 

DE OFÍCIO EM QUALQUER TEMPO, NÃO CONFIGURANDO, PORTANTO, 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2 - A PRETENSÃO 

DO PAI DE VER DECLARADA A NULIDADE DE EMANCIPAÇÃO CONCEDIDA 

SOMENTE PELA MÃE CARECE DE UTILIDADE QUANDO O FILHO DETENHA 

CAPACIDADE CIVIL PLENA, ALCANÇADA COM A MAIORIDADE, 

INEXISTINDO, PORTANTO, A POSSIBILIDADE DE RETORNO DO EXERCÍCIO 

DO PODER FAMILIAR. (...).” (TJDF – APELACAO CIVEL APC 

20050110774798 DF - Data de publicação: 16/07/2008). - destaquei O 

artigo 485 da Lei 13.105/15 determina a extinção processo no seguinte 

caso: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual;” Diante do exposto, 

estando evidente que não subsiste interesse processual na demanda em 

exame, JULGO EXTINTA a presente ação, conforme inteligência do art. 

485, VI, da Lei 13.105/15. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais e ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que ora estabeleço em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. No entanto, como a parte autora é 

beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito fica suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até 

lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98,§1º, inc. VI e 

art. 98, §3º do novo CPC). Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado 

no capítulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 18 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003003-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO MOURA DA SILVA (AUTOR(A))

GEREMIAS GENOUD JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIA GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMERY GONCALVES JACINTO (RÉU)

WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI (ADVOGADO(A))

HELENA PEDRA GONCALVES MENEZES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003003-61.2017.8.11.0003. 

AUTOR: MARINALDO MOURA DA SILVA, LUCIA GONCALVES DA SILVA 

RÉU: ROSEMERY GONCALVES JACINTO, HELENA PEDRA GONCALVES 

MENEZES Vistos etc. Consoante já relatado na decisão de ID 11468441, 

verifico que, atualmente, a requerida ROSEMERY GONCALVES JACINTO 

conta com mais de 18 (dezoito) anos de idade (já que nasceu em 

21.05.1999), de modo que possui plena capacidade para os atos da vida 

civil. Demais disso, ROSEMARY informou este juízo que, desde o momento 

da realização do ato de emancipação, não celebrou qualquer ato jurídico 

ou contratual. Desse modo, da análise das alegações e documentos 

trazidos aos autos, não vislumbro a presença de interesse processual no 

presente feito, tampouco para a homologação da transação entabulada, 

que visa anular a emancipação ocorrida depois do advento da maioridade 

da parte em questão. A parte autora expõe, ainda, que pretende "ver 

anulado o instrumento de emancipação para continuar exercendo o pátrio 

poder" sobre a outrora adolescente, o que não se sustenta, já que o poder 

familiar extingue-se com a maioridade, conforme artigo 1635, III, do Código 

Civil brasileiro. Registre-se, portanto, que as alegações formuladas pela 

demandante na petição ID 12059723 são infundadas, não havendo nos 
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autos qualquer documento que comprove os fatos noticiados, tornando 

temerária a homologação da avença postulada, in casu, a qual objetiva a 

anulação de um ato já exaurido. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. 

EMANCIPAÇÃO. FILHO. MAIORIDADE ALCANÇADA. NEGÓCIO JURÍDICO 

ANULÁVEL. VALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA 

MANTIDA. 1 - SENDO A SENTENÇA PROFERIDA COM BASE NA NÃO 

CONCORRÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO (INTERESSE PROCESSUAL), 

NOS TERMOS DO ART. 267 , INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL , 

DA MATÉRIA, SEGUNDO O § 3º DO MESMO ARTIGO, O JUIZ CONHECERÁ 

DE OFÍCIO EM QUALQUER TEMPO, NÃO CONFIGURANDO, PORTANTO, 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2 - A PRETENSÃO 

DO PAI DE VER DECLARADA A NULIDADE DE EMANCIPAÇÃO CONCEDIDA 

SOMENTE PELA MÃE CARECE DE UTILIDADE QUANDO O FILHO DETENHA 

CAPACIDADE CIVIL PLENA, ALCANÇADA COM A MAIORIDADE, 

INEXISTINDO, PORTANTO, A POSSIBILIDADE DE RETORNO DO EXERCÍCIO 

DO PODER FAMILIAR. (...).” (TJDF – APELACAO CIVEL APC 

20050110774798 DF - Data de publicação: 16/07/2008). - destaquei O 

artigo 485 da Lei 13.105/15 determina a extinção processo no seguinte 

caso: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual;” Diante do exposto, 

estando evidente que não subsiste interesse processual na demanda em 

exame, JULGO EXTINTA a presente ação, conforme inteligência do art. 

485, VI, da Lei 13.105/15. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais e ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que ora estabeleço em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. No entanto, como a parte autora é 

beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito fica suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até 

lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98,§1º, inc. VI e 

art. 98, §3º do novo CPC). Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado 

no capítulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 18 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004118-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MICHELE IOLANDA DE FREITAS FLORENCIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004118-20.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA. REQUERIDO: MICHELE IOLANDA DE FREITAS FLORENCIO Vistos 

etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por CNF - 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. em desfavor de 

MICHELE IOLANDA DE FREITAS FLORENCIO, ambos qualificados nos 

autos. Aduz o autor, em síntese, que a requerida adquiriu o bem descrito e 

caracterizado em contrato de alienação fiduciária acostado à exordial, e 

estaria, no entanto, inadimplente. Requer seja liminarmente determinada a 

busca e apreensão do bem descrito acima, clamando para ser depositado 

em mãos do demandante. Ao final, pugna pela procedência do pleito, com 

a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor. A inicial 

veio instruída com os documentos pertinentes. Por meio da decisão de ID 

9105290, foi deferida a pretensão liminar de busca e apreensão do bem, a 

qual foi devidamente cumprida em 07.08.2017 (ID 9453787). A ré, 

devidamente citada (ID 9407102), apresentou pedido de purgação da mora 

em relação à dívida vencida e pugnou pela restituição do veículo (ID 

13313357). Por meio da decisão de ID 9784523, foi determinada intimação 

da parte autora para se manifestar sobre o pedido de purgação da mora 

formulado pela parte requerida. Por meio da petição de ID 9885045, a parte 

autora discordou da pretensão de adimplemento das parcelas vencidas 

pela requerida, ressaltando a intempestividade da referida manifestação e 

vencimento antecipado da integralidade da dívida. Por meio do ID 

10502713, a parte autora pugna pela inserção de restrição judicial sobre o 

veículo sub judice. Por meio da petição de ID 13826021, a parte requerida 

requer a exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito. 

Vieram-me conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. De 

início, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte REQUERIDA, 

nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15, conforme pleiteado 

na manifestação de ID 9745341 - Pág. 7. Demais disso, INDEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora no ID 10502713, no sentido de que se proceda 

à inserção de restrição judicial na base de dados do RENAJUD, vez que o 

veículo sub judice já foi apreendido e se encontra na posse da 

demandante, sendo descabida a inclusão da referida restrição neste 

momento. Pois bem. Depreende-se dos autos, que a ré firmou um contrato 

de financiamento com o autor, tendo dado como garantia em alienação 

fiduciária o veículo descrito na exordial. Ocorre que a ré, de posse do bem 

alienado, deixou de pagar as suas prestações, ocorrendo o 

inadimplemento contratual. Foi a demandada comprovadamente notificada 

para que saldasse o débito, nos termos exigidos pelo Decreto Lei 911/69 

(ID 8331296). Entrementes, o veículo foi apreendido e a ré, cientificada da 

mora, limitou-se a apresentar pedido para que seja considerado o 

pagamento parcial do débito, ou seja, apenas das parcelas vencidas. 

Denota-se que, segundo a atual redação do artigo 3º, §2º, do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar de 

busca e apreensão, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Por 

‘integralidade da dívida pendente’ entenda-se o valor vencido, acrescido 

dos valores vincendos, bem como da importância pertinente a título de 

custas e despesas processuais. No caso em tela, a requerida deixou 

transcorrer in albis o prazo previsto no artigo 3º, §2º, do Decreto Lei n. 

911/69, sem a realização do depósito da integralidade do débito de R$ 

47.872,04 (quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e dois reais e quatro 

centavos), importância expressamente indicada na exordial. No tocante ao 

pedido formulado pela parte requerida no ID 13826021, não restou 

evidenciada a situação de adimplência alegada, de modo a justificar a 

exclusão de seu nome dos órgãos restritivos de crédito, uma vez não 

houve a rescisão contratual nesse caso, devendo eventual negativação 

oriunda de cobrança indevida ser discutida em demanda própria. Assim, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, a notificação acerca da 

mora do réu e a ausência de pagamento da integralidade do débito 

(parcelas vencidas e vincendas), a procedência da ação se impõe para 

consolidar a posse e a propriedade exclusiva do autor sobre veículo 

alienado. Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, tornando 

definitiva a ordem liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na 

inicial. Nesses termos, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. Conforme o disposto 

no artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69, oficie-se ao DETRAN respectivo 

para, se for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade 

em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária. CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, 

§ 2º, do Código de Processo Civil/2015, fixo em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, ficando sobrestada a cobrança desses 

valores pelo prazo de 05 (cinco) anos, pelo fato de ser a requerida 

beneficiária da gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o artigo 98, §§ 

2º e 3º do Novo Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem 

a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

RONDONÓPOLIS, 20 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004118-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MICHELE IOLANDA DE FREITAS FLORENCIO (REQUERIDO)
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RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004118-20.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA. REQUERIDO: MICHELE IOLANDA DE FREITAS FLORENCIO Vistos 

etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por CNF - 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. em desfavor de 

MICHELE IOLANDA DE FREITAS FLORENCIO, ambos qualificados nos 

autos. Aduz o autor, em síntese, que a requerida adquiriu o bem descrito e 

caracterizado em contrato de alienação fiduciária acostado à exordial, e 

estaria, no entanto, inadimplente. Requer seja liminarmente determinada a 

busca e apreensão do bem descrito acima, clamando para ser depositado 

em mãos do demandante. Ao final, pugna pela procedência do pleito, com 

a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor. A inicial 

veio instruída com os documentos pertinentes. Por meio da decisão de ID 

9105290, foi deferida a pretensão liminar de busca e apreensão do bem, a 

qual foi devidamente cumprida em 07.08.2017 (ID 9453787). A ré, 

devidamente citada (ID 9407102), apresentou pedido de purgação da mora 

em relação à dívida vencida e pugnou pela restituição do veículo (ID 

13313357). Por meio da decisão de ID 9784523, foi determinada intimação 

da parte autora para se manifestar sobre o pedido de purgação da mora 

formulado pela parte requerida. Por meio da petição de ID 9885045, a parte 

autora discordou da pretensão de adimplemento das parcelas vencidas 

pela requerida, ressaltando a intempestividade da referida manifestação e 

vencimento antecipado da integralidade da dívida. Por meio do ID 

10502713, a parte autora pugna pela inserção de restrição judicial sobre o 

veículo sub judice. Por meio da petição de ID 13826021, a parte requerida 

requer a exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito. 

Vieram-me conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. De 

início, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte REQUERIDA, 

nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15, conforme pleiteado 

na manifestação de ID 9745341 - Pág. 7. Demais disso, INDEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora no ID 10502713, no sentido de que se proceda 

à inserção de restrição judicial na base de dados do RENAJUD, vez que o 

veículo sub judice já foi apreendido e se encontra na posse da 

demandante, sendo descabida a inclusão da referida restrição neste 

momento. Pois bem. Depreende-se dos autos, que a ré firmou um contrato 

de financiamento com o autor, tendo dado como garantia em alienação 

fiduciária o veículo descrito na exordial. Ocorre que a ré, de posse do bem 

alienado, deixou de pagar as suas prestações, ocorrendo o 

inadimplemento contratual. Foi a demandada comprovadamente notificada 

para que saldasse o débito, nos termos exigidos pelo Decreto Lei 911/69 

(ID 8331296). Entrementes, o veículo foi apreendido e a ré, cientificada da 

mora, limitou-se a apresentar pedido para que seja considerado o 

pagamento parcial do débito, ou seja, apenas das parcelas vencidas. 

Denota-se que, segundo a atual redação do artigo 3º, §2º, do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar de 

busca e apreensão, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Por 

‘integralidade da dívida pendente’ entenda-se o valor vencido, acrescido 

dos valores vincendos, bem como da importância pertinente a título de 

custas e despesas processuais. No caso em tela, a requerida deixou 

transcorrer in albis o prazo previsto no artigo 3º, §2º, do Decreto Lei n. 

911/69, sem a realização do depósito da integralidade do débito de R$ 

47.872,04 (quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e dois reais e quatro 

centavos), importância expressamente indicada na exordial. No tocante ao 

pedido formulado pela parte requerida no ID 13826021, não restou 

evidenciada a situação de adimplência alegada, de modo a justificar a 

exclusão de seu nome dos órgãos restritivos de crédito, uma vez não 

houve a rescisão contratual nesse caso, devendo eventual negativação 

oriunda de cobrança indevida ser discutida em demanda própria. Assim, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, a notificação acerca da 

mora do réu e a ausência de pagamento da integralidade do débito 

(parcelas vencidas e vincendas), a procedência da ação se impõe para 

consolidar a posse e a propriedade exclusiva do autor sobre veículo 

alienado. Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, tornando 

definitiva a ordem liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na 

inicial. Nesses termos, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. Conforme o disposto 

no artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69, oficie-se ao DETRAN respectivo 

para, se for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade 

em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária. CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, 

§ 2º, do Código de Processo Civil/2015, fixo em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, ficando sobrestada a cobrança desses 

valores pelo prazo de 05 (cinco) anos, pelo fato de ser a requerida 

beneficiária da gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o artigo 98, §§ 

2º e 3º do Novo Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem 

a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

RONDONÓPOLIS, 20 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002903-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RODRIGO OLIVESKI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GILMAR CONCEICAO MACEDO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1002903-43.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 20.962,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: DESPEJO (92). 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): RODRIGO OLIVESKI DOS 

SANTOS Parte Ré: RÉU: GILMAR CONCEICAO MACEDO Senhor(a): 

AUTOR(A): RODRIGO OLIVESKI DOS SANTOS e RÉU: GILMAR 

CONCEICAO MACEDO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, na 

qualidade de REQUERENTE E REQUERIDO(A), nos termos do processo 

acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, para 

para ciência e cumprimento das determinações alí contidas. 

Despacho/Decisão: " Vistos etc. Por meio da impugnação de ID 4859536 - 

Pág. 3, a parte autora apresentou pedido de tutela de urgência incidental, a 

fim de que seja determinado que o requerido desocupe o imóvel sub 

judice. Registre-se que aludido pedido já havia sido apreciado e indeferido 

por este juízo por meio da decisão de ID 3671348. O que se verifica nos 

autos é que a parte autora não prestou a caução necessária, nos termos 

do parágrafo único do artigo 59 da Lei do Inquilinato, ou seja, não atendeu 

ao que determina a Lei de regência. No caso em tela, afigura-se descabido 

o deferimento da pretendida liminar com base no art. 300, §1º, do CPC/15, 

uma vez que esta demanda é regida pela Lei n°8.245/91 e deve obedecer 

aos requisitos nela estabelecidos para a concessão da medida, o que não 

ocorreu in casu. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – TUTELA DE 

URGÊNCIA – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – 

CAUÇÃO – NECESSIDADE- VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM 

A LEI – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I - A concessão da 

liminar de despejo terá lugar quando o julgador constatar o preenchimento 

dos requisitos constantes nos art. 59 da Lei 8.245/91, sendo autorizada 

sua análise conjuntamente com as disposições da tutela de urgência do 

art. 300 do Código de Processo Civil.II – No caso, restou demonstrado o 

preenchimento do requisito previsto no art. 59, §1º, IX, da lei nº 8.245/91, 

qual seja, que o inquilino se encontra inadimplente, porém, o aludido artigo 

é claro ao impor ao locador a obrigação de prestar caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel para a efetivação da ordem de 

despejo, exatamente como restou consignado pelo magistrado de piso na 

decisão agravada.” (TJ-MT, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 

30/03/2017). “AÇÃO DE DESPEJO. CAUCAO NAO PRESTADA. OBJECAO 

A MATERIA DELIBERADA NA DECISAO MONOCRATICA. I - 

CONDICIONA-SE A CONCESSAO DE LIMINAR DE DESPEJO EM LOCACA O 

A PRESTACAO DE CAUCAO EQUIVALENTE A TRES MESES DE ALUGUEL, 

FORTE NO ARTIGO 59, 1 DA LEI 8.245/91. II - NAO TRAZIDOS NO 

AGRAVO IN TERNO ARGUMENTOS SUFICIENTES A ENSEJAR O 

REVOLVIMENTO DA MATERIA JA EXAMINADA NA DECISAO QUE NEGOU 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUM ENTO, HA DE PERMANECER 

INALTERADO O ATO DECISORIO. PRECEDENTES. I I - AGRAVO 

IMPROVIDO.” (TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 409367-35.2015 

.8.09.0000, REL. DES. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 3A CÂMARA 

CIVEL, JULGADO EM 12/01/2016, DJE 1956 DE 26/01/2016). “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – IMÓVEL NÃO 

RESIDENCIAL – LIMINAR INDEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS 
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REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 59, § 1º, VIII DA LEI Nº 8.245/91 - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Uma vez que a parte não 

cumpriu com o disposto na legislação de regência (Art. 59, § 1º, VIII, da Lei 

do Inquilinato), a liminar de despejo deve ser indeferida.” (AI 53488/2014, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 01/10/2014). 

Não há, enfim, elementos indiciários que permitam concluir pela 

probabilidade do direto invocado, ao menos nessa fase de cognição 

sumária, consoante prevê o artigo 300 do CPC/2015. Ressalte-se que, nos 

termos da disposição legal referida, é descabido o deferimento da tutela 

de urgência quando inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, 

convença o julgador acerca da probabilidade do direito e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que não 

estão presentes nos autos os elementos aptos à concessão da medida 

liminar. Sem prejuízo dessa providência, manifestem-se as partes sobre o 

interesse na produção de prova neste feito, em 15 (quinze) dias. Em caso 

positivo, deverão especificar as provas que desejam produzir e sua 

finalidade, sob pena de indeferimento. A seguir, conclusos." SEDE DO 2ª 

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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006139-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE VALERA TERCI POMPILIO (REQUERENTE)

LINCOLN AUGUSTO LOPES DA SILVA VARNIER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NACIONAL CAMINHOES E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006139-32/2018 Ação: Cobrança Autora: Elisabete Valera Terci 

Pompilio. Ré: Nacional Caminhões e Comércio de Veículos Ltda – ME. 

Vistos, etc. ELISABETE VALERA TERCI POMPILIO, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em 

desfavor de NACIONAL CAMINHOES E COMERCIO DE VEICULOS LTDA – 

ME, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de citação, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, 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, 20 de agosto de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006147-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAS GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006147-09/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco do Brasil 

S/A. Réu: Jonatas Gomes. Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, sociedade 

de economia mista, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Busca e Apreensão” em desfavor JONATAS GOMES, 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, carreando a notificação da 

parte ré, eis que a de (fls.50/51 – correspondência ID 14565333 e ID 

14565337), nos termos do art.320 do CPC e §2º do art. 2º do Decreto-Lei 

nº911/69, 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, 20 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005971-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005971-30/2018 Ação: Carta Precatória Autor: A. K. F. Romero 

Transportes Ltda – EPP. Ré: Randon Administradora de Consórcios Ltda. 

Vistos, etc. A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA – EPP, pessoa jurídica 

de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Carta 

Precatória” em desfavor de RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA pessoa jurídica de direito privado, 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, emende a inicial da presente Carta 

Precatória e seu aditamento, carreando aos autos, sob pena de devolução 

sem cumprimento: a) cópia da decisão do processo 

nº5089-35.2016.811.0010 (Código: 85856), a qual deferira a expedição da 

presente carta precatória, bem como, a que deferira a amplitude de seus 

atos (decisão/despacho); b) mandato procuratório legível, eis que não 

aportara aos autos o referido documento, conforme determinam os artigos 

260, II, §1º, e, 320 do Código de Processo Civil; c) petições legíveis (inicial 

e que requer a expedição da Carta Precatória), eis que ausente nos autos 

não o é (art.320, CPC); d) observando-se, ainda, se a presente Carta 

Precatória cumpre os termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM. Oficie-se 

o juízo deprecante. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 20 de agosto de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006094-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ LUCIO DA COSTA (AUTOR(A))

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006094-28/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Porto 

Alegre do Norte – MT Autor: Juarez Lucio da Costa Réu: Unimed 

Rondonópolis Cooperativa de Trab. Médico Ltda. Vistos, etc. JUAREZ 

LUCIO DA COSTA, com qualificação nos autos ingressara neste juízo com 

a presente “Carta Precatória” em desfavor UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, com a finalidade de intimação para audiência, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, via seu bastante 

procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

acostando aos autos procuração ad judicia, cumprindo integralmente o 

disposto nos artigos 104 e 320 do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 20 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição 

legal.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006233-77.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AURELIO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORDELINO ALVES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006233-77/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Canarana – 

MT Autor: Marcio Aurélio da Costa Réu: Jordelino Alves Junior Vistos, etc. 

MARCIO AURELIO DA COSTA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de JORDELINO 

ALVES JUNIOR, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

citação, vindo-me os autos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, via seu 

bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a) 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; b) carreie aos autos procuração, eis que 

ausente no presente feito precatório, cumprindo integralmente o disposto 

nos artigos 104 e 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. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 20 de agosto de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006092-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRIZIA CRISTINA ARAUJO HINRICHSEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006092-58/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso – 

Sicoob Sul Executada: Fabrizia Cristina Araujo Hinrichsen Vistos, etc. 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO – SICOOB SUL, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Execução de Título 

Extrajudicial” em desfavor de FABRIZIA CRISTINA ARAUJO HINRICHSEN, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte exequente, através de seu 

bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende 

a inicial, carreando aos autos o documento de (fls.5864 – 

correspondência ID 14516479), eis que parcialmente ilegível, cumprindo 

integralmente o disposto nos artigos 320 e 798, 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., 20 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição 

legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006103-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MOTA CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006103-87/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso – 

Sicoob Sul Executado: Rogério Mota Camargo. Vistos, etc. COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO – 

SICOOB SUL, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em desfavor de 

ROGÉRIO MOTA CAMARGO, com qualificação nos autos, sobreveio o 

pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a 

parte exequente, através de seu bastante procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial, carreando aos autos o 

documento demonstrativo atualizado do débito, cumprindo integralmente o 

disposto nos artigos 320 e 798, alínea ‘b’, 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., 20 de agosto de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006165-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA SOUZA FERREIRA 36143634149 (EXECUTADO)

GONCALINA SOUZA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006165-30/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso – 

Sicredi Sul MT. Executada: Gonçalina Souza Ferreira. Vistos, etc. 

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE 

MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Execução de Título 

Extrajudicial” em desfavor de GONÇALINA SOUZA FERREIRA, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte exequente, através de seu 

bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende 

a inicial, a) carreando aos autos o documento demonstrativo atualizado do 

débito, cumprindo integralmente o disposto nos artigos 320 e 798, alínea 

‘b’, do Código de Processo Civil, b) 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. Transcorrido o prazo, o que deverá 

ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 

20 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em 

substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006645-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

MARCIA QUEIROS DA SILVA (AUTOR(A))

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 

nº1006618-25/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Marcia Queirós da Silva. Réu: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. MARCIA QUEIRÓS DA SILVA, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito” em desfavor ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela 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, a) narrando 

corretamente os fatos, eis que verificada inconsistência nas datas 

elencadas pela parte autora à (fl.04 – correspondência ID 14776582), nos 

termos do artigo 319, III, do Código de Processo Civil, fl.02); b) carreando 

comprovante de quitação da referida Unidade Consumidora, no período 
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compreendido entre agosto/2017 a agosto/2018, cumprindo integralmente 

o disposto nos 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., 21 de agosto de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 439684 Nr: 8351-24.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBF COMERCIO DE PNEUS LTDA ME, JOSE 

BENTO FILHO, ROSILENE MARIA MENDES DE SOUZA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes para 

manifestarem, no prazo legal, acerca das informações de fls. 125/127, 

requerendo, para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 748908 Nr: 7197-29.2014.811.0003

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AMERICO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CONCEIÇÃO CARDOSO DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19.872, RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JUNIOR - OAB:17225/B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 91, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 22638 Nr: 433-91.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS DANIELE LTDA, LUIZ 

CARLOS MARTINS, MARIA DE LURDES DE FARIAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 390, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737320 Nr: 200-30.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISLAINE DE BARROS TOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO DOS SANTOS ALVES 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 

20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 93, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 741418 Nr: 2939-73.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO ANTONIO DALFORNO, VERA LUCIA MARIN 

DALFORNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON MANOEL JUNIOR - 

OAB:MT/5454-B

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 151/179.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 832756 Nr: 6448-41.2016.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO-SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON HIPOLITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, prestar esclarecimentos sobre as fls. 69/70, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 709506 Nr: 4432-56.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIFERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, 

RUBEM MROZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR AUGUSTIN DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 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 patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729131 Nr: 9855-60.2013.811.0003

 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: VANDA SIQUEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT, CLAIRE INES GAI MATIELO - OAB:9307/MT, 

MAYLSON DOS SANTOS TORRES - OAB:15706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469/PR
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 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, do arresto 

realizado no rosto dos presentes autos, conforme fls. 275/277.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 430861 Nr: 12729-57.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE BOA VENTURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que 

indique bens passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

R. Decisão de fls. 166, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 394029 Nr: 7580-51.2007.811.0003

 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: ELCIO BRUNELI, VERA LUCIA DA SILVA BRUNELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - 

OAB:8872/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

impugnar contestação de folhas nº 88/89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805613 Nr: 16546-22.2015.811.0003

 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): ELDER DOS ANJOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da certidão de fls. 50, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 778263 Nr: 5539-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLENA INSUMOS E REPRESENTAÇÕES 

AGRICOLAS LTDA, RICARDO ALEXANDRE PADUA, MAGDA MARIANI 

PASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 devolução da Carta Precatória de 

fls. 85/99, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718293 Nr: 13749-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA A. M. B. CHAVES-ME -REFRAUTO AR 

CONDICIONADO AUTOMOTIVO E AGRÍCOLA, CARLA ANGELICA 

MAZIERO BORGES, MARLA GEORGEA MAZIERO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões à Exceção de pré-executividade de folhas nº 

106/108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805631 Nr: 16558-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

SUSTENTAVEL SOCIAL E CULTURAL- IDESSC, AUGUSTO AKIRA KIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLELIA LUCIA RIBEIRO DE SOUZA, YAGO 

FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:16493

 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 patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711193 Nr: 6190-70.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNE SÃO MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO JOSE CANEVAZI DA 

SILVA - OAB:23244/O

 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 que 

no prazo legal, apresente os dados da conta bancária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 701457 Nr: 9435-26.2011.811.0003

 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): PAIXÃO NETO TRANSPORTES LTDA - EPP, 

LINDOMAR DA PAIXAO NETO, OSÓRIO NETO FILHO, KELLY RAQUEL 

PENHA, IVO DA PAIXAO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PRADEBON - 

OAB:6720-B/MS

 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 Carta Precatória devolvida de fls. 
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164/172, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 754389 Nr: 9982-61.2014.811.0003

 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: KATIUSCE SAMARA PERSZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEPG-CENTRO DE ESTUDOS EM PÓS 

GRADUAÇÃO LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SERGIO PIFFER - 

OAB:223071, ORESTES FERNANDO CORSSINI QUÉRCIA - 

OAB:145373/SP, PASQUAL JOSÉ IRANO - OAB:149.658 SP

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para no 

prazo legal, impugnar a Contestação aos Embargos de Declaração de 

folhas nº 164/165.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 351968 Nr: 7142-93.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTI RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 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 petitório de fls. 152, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 736522 Nr: 15853-09.2013.811.0003

 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: HENRIQUE NUNES DA SILVA & CIA ME, ESPÓLIO DE 

HENRIQUE NUNES DA SILVA, MARIA JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES, TEDA MIRANDA 

RODRIGUES, FRANCILIA RODRIGUES, DALMO DE OLIVEIRA GARCIA, 

MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10.022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAILTON VILELA DE 

MORAES - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes para 

manifestarem, no prazo legal, acerca das informações de fls. 194/240, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816220 Nr: 1649-52.2016.811.0003

 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: ALICE DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 122, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 701747 Nr: 9725-41.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS TEMOSTENES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL - 

VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA EDWIRGES 

NOGUEIRA RIBEIRO - OAB:18441/O, LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - 

OAB:19466/O, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT, RENAN NADAF 

GUSMÃO - OAB:OAB/MT16284, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - 

OAB:MT 17.564

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 788102 Nr: 9475-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA ME, 

CRISTIANO DA SILVA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 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. 97 e informações 

de fls. 98/99, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005884-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ESTANISLAU HOINOSKI (RÉU)

VALDECIR SIQUEIRA HOINOSKI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005884-74/2018 Ação: Adjudicação Compulsória Autor: José Augusto 

Martins Réus: Espólio de Estanislau Hoinoski e outros Vistos, etc. 

Conforme caput do artigo 47 do Código de Processo Civil: “Nas ações 

fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da 

coisa”. No caso dos autos, tem-se que o imóvel em questão encontra-se 

na Comarca de Nova Monte Verde – MT, conforme cláusula 1ª de (fl.18 – 

correspondência ID 14424771, fl.01), assim, devendo o feito ser 

processado e julgado na respectiva comarca, eis que a ação de 

Adjudicação Compulsória versa sobre direito real. Nesse sentido: 

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. 

Direito real sobre imóvel. Competência absoluta do foro da situação do 

bem. Inteligência do art. 95 do CPC/73 e da súmula 110 deste e. TJSP. 
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CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.” (TJ-SP - 

CC: 00068926620168260000 SP 0006892-66.2016.8.26.0000, Relator: 

Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 19/09/2016, Câmara Especial, 

Data de Publicação: 20/09/2016) Assim, verifica-se a incompetência deste 

Juízo para processar o presente feito, pelo que determino a remessa 

destes autos à Comarca de Nova Monte Verde – MT, mediante as cautelas 

de estilo. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 20 de 

agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição 

legal.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005779-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY LOPES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº100 5779-97/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: 

Poxoréu-MT Autor: Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de 

Poxoréu – MT Réus: Algacyr Nunes da Silva Junior e Antônio Gonçalves 

de Miranda Neto Vistos, etc. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E 

CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU – MT, pessoa jurídica de direito público 

interno, ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em 

desfavor ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR e ANTONIO GONCALVES 

DE MIRANDA NETO, qualificados 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, 20 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005842-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CICCI RESENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005842-25/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante-DF Autor: 

Banco Bradesco Cartões S/A. Réu: João Paulo Cicci Resende. Vistos, etc. 

BANCO BRADESCO CARTOES S.A., pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor 

JOÃO PAULO CICCI RESENDE, 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, 20 de agosto de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005912-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MT AGORA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº100 5912-42/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Itaquera-SP 

Autor: Alexandro de Souza Silva Réu: MT Agora Vistos, etc. ALEXANDRO 

DE SOUZA SILVA, ingressara neste juízo com a presente “Carta 

Precatória” em desfavor de MT AGORA, 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. Anote-se a assistência judiciária 

deferida pelo Juízo Deprecante à (fl.14 – correspondência ID 14441587, 

fl.12). 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, 20 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006231-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNI ALBERTO SPIERING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006231-10/2018 Ação: Carta Precatória Autor/exequente: Jose Vitor 

de Almeida. Réu/executado: Arni Alberto Spiering Vistos, etc. JOSE VITOR 

DE ALMEIDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo 

com a presente “Carta Precatória” em desfavor de ARNI ALBERTO 

SPIERING, com qualificação nos autos, com a finalidade de intimar a parte 

ré/executada, 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, 20 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição 

legal.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005882-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DA SILVA DIAS (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005882-07/2018 Ação: Embargos à Execução Embargante: Nivaldo da 

Silva Dias Embargado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - 

Rondonópolis Vistos, etc. NIVALDO DA SILVA DIAS, com qualificação nos 

autos, ingressou neste juízo com os presentes “Embargos à Execução” 

em desfavor de MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

Rondonópolis, pessoa jurídica de direito público interno, sobreveio o 

pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Primeiramente, determino o apensamento/associação do presente feito ao 

executivo sob nº1002675-68.2016.8.11.0003, em trâmite nesta Vara. 

Considerando os documentos de (fl.09 – correspondência ID 14423578), 

hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). 

Ouça-se o exequente/embargado no prazo de (15) quinze dias – (920, I, 

CPC), vindo aos autos vista a parte executada, ora embargante, para que 

se manifeste no prazo de (10) dez dias, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 20 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito, em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005740-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CORES ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)
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Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005740-03/2018 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 

nº1009147-09.2018.8.11.0000, Desembargador Dirceu dos Santos, 

expedindo-se o necessário. Registre-se que na r. decisão superior de 

(fls.136/139 – correspondência ID 14876332) restou indeferida a 

antecipação da tutela 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, 21 de agosto de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal. ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

PRIMEIRA VARA CÍVEL Ofício nº071/2018/Gab. Rondonópolis, 21 de 

agosto de 2018. Excelentíssimo Senhor Desembargador: Em resposta à 

requisição data de 14 de agosto de 2018, onde Vossa Excelência solicita 

informações no Agravo de Instrumento nº1009174-09.2018.8.11.0000, 

sendo Agravante CORES ENGENHARIA LTDA e Agravado OI S/A, 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 

indeferira a antecipação da tutela recursal vindicada, conforme (fl.139 – 

correspondência ID 14876332, fl.06). Comunico, outrossim, que o 

agravante cumpriu o disposto no artigo 1.018 do Código de Processo Civil, 

conforme informa a certidão de (fl.140 – correspondência ID 14876583). 

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. Ao Excelentíssimo Senhor Desembargador DIRCEU DOS SANTOS 

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 

nº1009174-09.2018.8.11.0000 Tribunal de Justiça – Cuiabá/MT.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003113-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS PICCINI NUNES (ADVOGADO(A))

THYARA FERNANDA DOS REIS FREDDI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007004-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA (ADVOGADO(A))

LIZERIO KOLLING (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DA EXPEDIÇÃO DO 

EDITAL DE CITAÇÃO, BEM COMO PARA PROVIDENCIAR AS 

PUBLICAÇÕES E COMPROVAÇÕES DETERMINADAS NA DECISÃO ID. 

12721118.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010523-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RELOJOARIA CRISTAL LTDA - ME (AUTOR(A))

KAROLINE DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDEMIR PIRES CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVIOLAVEL TELEMONITORAMENTO RONDONOPOLIS LTDA - ME (RÉU)

FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

 

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: 1003629-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISDHAIANE ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

ELIANE DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003561-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (AUTOR(A))

FABIANO MAGALHAES FERRARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL LTDA (RÉU)

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E 

DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002855-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

JOSENILDO GOMES FERNANDES (RÉU)

 

.Processo nº 1002855-84.2016.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se que o 

autor é assistido da Defensoria Pública. Assim, ao revel citado por edital, 

nomeio Curador Especial o UNIJURIS – Núcleo de Prática Jurídica da 

Universidade de Cuiabá / UNIC desta cidade, representada pela Dra. 

Daniela Cabette de Andrade Fernandes, nos termos do artigo 72, II, do 

CPC. Intime. Rondonópolis-MT, 17 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003927-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

MARIA ROZA LOPES BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003927-09.2016.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida e, ante a concordância da credora no recebimento do valor, 

expeça alvará para levantamento da quantia total de R$ 5.085,17 (cinco 

mil, oitenta e cinco reais e dezessete centavos) e seus acréscimos, na 

forma indicada no Num. 14797131, observando os termos do Provimento 

nº 16/2011-CGJ e 66/2018-CNJ. Após, ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 
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21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006621-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA CRISTINA ASTAFEIEF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1001006621-77.2018.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada Após, devolva ao Juízo Deprecante com as nossas 

homenagens. Rondonópolis – MT, 21 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006641-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006641-68.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após 

consulta no site do e. TJMT, constatou-se que houve o recolhimento das 

custas judiciais e da taxa judiciária em 17.08.2018. Entretanto, o autor não 

juntou aos autos os documentos comprobatórios. Assim, intime o 

requerente para trazer os referidos comprovantes de recolhimento acima 

mencionado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis – MT, 21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006657-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT (ADVOGADO(A))

NILDETE APARECIDA BOMFIM DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA FRANCISCO PIOVESAN (RÉU)

DEVANIL MONARO PIOVESAN (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006657-22.2018.8.11.0003 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, 21 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006679-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES DOIS CORACOES LTDA - EPP (AUTOR(A))

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

GILMAR ANTONIO MATTEI (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006679-80.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis – MT, 

21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006711-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EB AGROPECUARIA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMOR JOAO MARIA ALVES (REQUERIDO)

RENATO ARANTES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº. 1006711-85.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis – MT, 

21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000538-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

ANTONIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000538-79.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pelo requerido, expeça alvará para levantamento da quantia de R$ 

9.579,93 (nove mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e três 

centavos) e seus acréscimos, na forma indicada no Num. 14331473, 

observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ e 66/2018-CNJ. 

Intime o requerido para pagamento das custas processuais declinadas no 

cálculo do Num. 14550188, no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo o 

decurso do prazo sem manifestação, deverá a Sra. Gestora encaminhar o 

feito ao departamento competente para as providências cabíveis. Após, 

não havendo manifestação das partes, ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis – 

MT, 21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010015-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010015-29.2017.8.11.0003. Vistos etc. Melhor analisando 

os autos, observa-se que a mora restou devidamente comprovada pelo 

recebimento do AR, conforme consta na informação emitida pelos Correios 

no Num. 11022101 - Pág. 2. Assim, ante o decurso do prazo da 

distribuição da ação até a presente data, intime o autor para informar se 

ainda possui interesse no prosseguimento do feito com a análise do 

pedido liminar, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis – MT, 
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21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006715-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT (ADVOGADO(A))

MARIA REGINA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SALMEM HAMZE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE OAB - 023.005.911-20 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE OAB - 023.005.911-20 (REPRESENTANTE)

JOSE SALMEM HAMZE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006715-25. 2018.8.11.0003 Vistos etc. Os 

requerentes pleiteiam a concessão da assistência judiciária, alegando não 

ter condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. 

Dessa forma, determino que os demandantes tragam aos autos cópia de 

suas três últimas declarações do imposto de renda, comprovante de 

rendimento e/ou CTPS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita (art. 321, do CPC). Após, 

voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de agosto 

de2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005453-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIO YOSHIO AOKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

- UNICOON (RÉU)

LEONARDO SIQUEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROCHA SARUBI (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL 

(RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005453-11.2016.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

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, bem como para apreciar as preliminares 

arguidas nas peças defensivas. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009776-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

BEATRIZ TEREZINHA STOFFEL VALDAMERI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009776-25.2017.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista as 

alegações da embargante constante no Num. 11720039, certifique a Sra. 

Gestora o ocorrido. Após, conclusos. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005447-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

BEATRIZ TEREZINHA STOFFEL VALDAMERI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005447-67.2017.8.11.0003. Vistos etc. Aguarde o 

andamento dos Embargos à Execução propostos pela executada sob o nº 

1009776-25.2017.8.11.0003. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003498-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FABIO OLIVEIRA DUTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003498-71.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime o autor 

pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, para promover o 

andamento do feito, comprovando a mora do réu, bem como para instruir o 

feito com o contrato de alienação fiduciária/financiamento firmado entre as 

partes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

§1º, do artigo 485, do CPC. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002871-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA TEIXEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIL MONARO PIOVESAN (RÉU)

MARCIA FRANCISCO PIOVESAN (RÉU)

Magistrado(s):
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002871-04.2017.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, observa-se que a autora pretende usucapir o imóvel sob a 

matrícula nº 21.387, do CRI local, descrito como Lote 08, quadra 01, o qual 

possui como confrontantes os imóveis representados pelos Lotes 07, 09 e 

15 (Num. 6815955 - Pág. 3), também de propriedade dos requeridos, 

conforme consignado na exordial (Num. 6815759 - Pág. 7). Assim, em 

razão do acima exposto, justifique/esclareça a requerente acerca do 

pedido de aditamento do polo passivo (Num. 12846219) e se em razão 

disso haverá alteração quanto ao lote usucapiendo, no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime. Rondonópolis-MT, 21 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002632-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DAMACENO (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002632-34.2016.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida - Num. 13967927 e, ante a concordância do credor no 

recebimento do valor, expeça alvará para levantamento da quantia de R$ 

3.328,44 (três mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro 

centavos) e seus acréscimos, na forma indicada no Num. 14813181, 

observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ e 66/2018-CNJ. 

Remeta os autos à contadoria judicial para apuração das custas 

processuais conforme condenação imposta na sentença, intimando a 

requerida para pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo o 

decurso do prazo sem manifestação, deverá a Sra. Gestora encaminhar o 

feito ao departamento competente para as providências cabíveis. Após, 

ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. Expeça o necessário. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005749-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

LUCAS BRAGA MARIN (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOBLE BRASIL S.A. (RÉU)

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

FRIBON TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005749-33.2016.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

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, 21 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002425-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

ROMALDINO JOAO GUBIANI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Código nº 1002425-98.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que em 

caso de acolhimento dos embargos declaratórios opostos pela 

embargante/requerida (Id. 14853847), implicará na modificação da decisão 

recorrida, intime o embargado/requerente, na pessoa de seu patrono 

constituído para, querendo, manifestar no prazo 05 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 1.023, §2º, do CPC. Após, voltem-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006871-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, (REQUERIDO)

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006871-47.2017.8.11.0003. 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. 
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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, 21 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1005174-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR (ADVOGADO(A))

UNIAO ESPORTE CLUBE DE RONDONOPOLIS (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005174-25.2016.8.11.0003. Vistos etc. Intime a parte 

requerida para comprovar o cumprimento do acordo formalizado nos autos 

no prazo de 10 (dez)  idas.  Cumpra.  .Processo n º 

1002171-28.2017.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - Cumprida a determinação 

judicial no Num. 13803406, observa-se que houve o bloqueio de valores 

na conta bancária da executada Francisca Vieira da Costa, no importe 

total de R$ 302,31 (trezentos e dois reais e trinta e um centavos). 

Portanto, vê-se que o quantum bloqueado é totalmente irrisório, pois 

representa quantia inferior à executada, não satisfazendo nem as 

despesas dispendida com as custas processuais. Destarte, com base no 

artigo 836, do CPC e observando os princípios da razoabilidade e da 

adequação, determino o imediato desbloqueio da quantia indisponibilizada 

pelo Sistema BacenJud. 2.0 – Vê-se que a exequente apresentou 

impugnação aos embargos à execução, inserindo-o erroneamente no feito 

e x e c u t i v o  ( N u m .  1 4 5 3 8 7 0 6 ) .  A s s i m ,  d e t e r m i n o  o 

desentranhamento/exclusão da mencionada peça processual, devendo a 

credora proceder o protocolo no feito correspondente que tramita sob o nº 

1007003-07.2017.8.11.0003. 3.0 - Intime a credora para promover o 

regular andamento do feito, indicando outros bens passíveis de penhora 

para a garantia da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. 

Rondonópolis-MT, 21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001155-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOURA GAZOLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001155-39.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime o autor 

pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, para promover o 

andamento do feito, indicando o atual endereço do requerido para 

posterior ato citatório, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, 

nos termos do §1º, do artigo 485, do CPC. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 

de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002698-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RODRIGUES MOTA (AUTOR(A))

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

DINAIR LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO BATISTA DE ALMEIDA SOBRINHO (RÉU)

CILENE BATISTA (RÉU)

JOSE ANTONIO DE MEDEIROS (RÉU)

CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS (RÉU)

ANTONIO CARLOS CAVALCANTE DIAS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002698-43.2018.8.11.0003 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, 21 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003267-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANTO VERDI (AUTOR(A))

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADERBAL CASTILIANO BIAZOTTO (RÉU)

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA (ADVOGADO(A))

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

.Processo nº 1003267-78.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime o 

reconvinte/requerido para comprovar nos autos o recolhimento das custas 

judiciais, referente à reconvenção apresentada, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena do não conhecimento. Cumpra. Rondonópolis – MT, 19 de 

junho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000350-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GALVAO RONDONOPOLIS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

DEISI VIEIRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN (ADVOGADO(A))

FRANKLIN TADEU AGOSTINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000350-23.2016.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista a 

arguição de nulidade da citação realizada por oficial de justiça (Id. 

13400590), ouça o Sr. Meirinho – Silvio César da Silva acerca do ocorrido, 

bem como para declinar se no ato da diligência houve a apresentação dos 

documentos pessoais do citado para identificação. Vindo a manifestação, 

dê-se vista as partes para manifestação em 05 (cinco) dias. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005757-10.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 329 de 487



BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO GOMES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005757-10.2016.8.11.0003. Vistos etc. Indefiro o pedido de 

arquivamento provisório, ante a ausência de previsão legal para o 

presente rito processual. Intime o autor para promover o andamento do 

feito, indicando o atual endereço para localização do bem e do requerido, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis – MT, 21 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008117-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ELIAS OLEGARIO DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIADINE FATIMA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008117-78.2017.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

a executada informa que já procedeu a distribuição dos Embargos à 

Execução como preceitua o artigo 914, do CPC, o qual tramita sob o nº 

1003324-62.2018.811.0003, determino o desentranhamento/exclusão da 

petição do Num. 13010987 e documentos que a instruem, para evitar o 

tumulto processual. Intime o credor para promover o andamento do feito, 

requerendo o que de direito, em 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis – 

MT, 21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002216-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS (ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINETO CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002216-95.2018.8.11.0003 Vistos etc. OBJETIVA 

ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO MONITÓRIA em face de MINETO CONSTRUÇÕES DE 

RODOVIAS 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 . Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. P.I. 

Rondonópolis – MT, 21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006121-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RONAIR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1006121-11.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Mantenho a decisão 

sob o Id. 14567786, pelos seus próprios fundamentos. II - Seguem, em 

separado, as informações prestadas ao e. Tribunal de Justiça. 

Rondonópolis-MT, 21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004302-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES (ADVOGADO(A))

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO JOSE VILELA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716066 Nr: 11421-78.2012.811.0003

 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: LAURO BISPO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDELINA DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDIR APOLINARIO FILHO - 

OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANE DA SILVA 

SOUZA, para devolução dos autos nº 11421-78.2012.811.0003, Protocolo 

716066, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 777852 Nr: 5363-54.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA RIBEIRO PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ISRAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO CASTILHO 

SOARES - OAB:MT/11.464

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA DESIGNAÇÃO DO DIA 

18.09.2018 ÀS 14H30 PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA, NA DIRETORIA 

METROPOLITANA DE MEDICINA LEGAL, PELA PERITA OFICIAL MÉDICA 

LEGISTA DRA. MARISTELA DA SILVA ANDREONI, Rua 07, esquina com 

Avenida Gonçalo Antunes de Barros s/n, Bairro Carumbé, Cuiabá-MT, 

fone: 65 3613 1208 e 65 3613 1202.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig
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 Cod. Proc.: 420730 Nr: 2977-61.2009.811.0003

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:OAB/MT 21.456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO OS AUTOS DO 

EG. TJMT PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM 

MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 433616 Nr: 2281-88.2010.811.0003

 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: LIBERTI RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO OS AUTOS DO 

EG. TJMT PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM 

MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 452239 Nr: 7418-17.2011.811.0003

 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: TERESA JUNKO KIDA KOIKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627/MT, MILENA PIRAGINE - OAB:17210-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO OS AUTOS DO 

EG. TJMT PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM 

MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 706092 Nr: 783-83.2012.811.0003

 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: SILENI YATIE YAMASSAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECBAN - TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LISA MARIA ALVIM PENA 

CANAVARROS - OAB:OAB/MT 12.229A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO OS AUTOS DO 

EG. TJMT PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM 

MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 751645 Nr: 8600-33.2014.811.0003

 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: TIAGO RODRIGUES DA SILVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO BIG MASTER - (COMPACTA 

COMERCIAL LTDA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO OS AUTOS DO 

EG. TJMT PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM 

MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 802840 Nr: 15542-47.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR GONÇALVES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO OS AUTOS DO 

EG. TJMT PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM 

MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 825160 Nr: 4683-35.2016.811.0003

 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: NOVANIS ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPROENCO PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO OS AUTOS DO 

EG. TJMT PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM 

MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 700034 Nr: 8006-24.2011.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY ADAO PESTANA, MARLI APARECIDA 

PESTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTA FERREIRA DA CUNHA, PETRONA 

ALZEMIRA, RAIMUNDO RONDON SOBREIRA DE OLIVEIRA, BRAS BRASIL 

MOREIRA, WELLINGTON R DE ARAUJO, NAILZA MARTINS DA SILVA, 

DANIELA RODRIGUES DE ARAUJO, WELLINGTON ROGRIGUES DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, WANDERSON CLAYTON PESTANA - OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR EDITAL DE CITAÇÃO DE 

FL.136, PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 445482 Nr: 664-59.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAETTO MOTOS LTDA, FLAVIO AUGUSTO 

ESTRELA MARQUEZ, GILVAN FARAH, GILVAN FARAH JÚNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:MT/6.356, TATIANE FIGUEIREDO DE LARA - OAB:MT 20698-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:11002-B

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA VISTA DOS 

CÁLCULOS DE FLS. 386/387, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 735936 Nr: 15394-07.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA GARCEZ DE SOUZA SIQUEIRA, MONIQUE 

GARCEZ DE SOUZA ROQUE CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENIFER JANE POLIMENO, LUCIANO 

POLIMENO, SIMARA EMILIA GONCALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE BARROS ROCHA - 

OAB:241555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 735936

Ação de Execução de Sentença

Exequentes: Edna Garcez de Souza Siqueira e Monique Garcez de Souza 

Roque Cardoso

Executados: Simara Emilia Gonçalo e Outros.

 Vistos etc.

EDNA GARCEZ DE SOUZA SIQUEIRA e MONIQUE GARCEZ DE SOUZA 

ROQUE CARDOSO, qualificadas nos autos, ingressaram com AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA contra SIMARA EMILIA GONÇALO e OUTROS., 

também qualificados no processo.

Intimadas para promover os atos necessários para o regular andamento 

do processo, tanto pessoalmente, quanto na pessoa de seu patrono, as 

exequentes quedaram-se inerte (fls. 100, , 105, 108-verso e 109-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 intimadas.

 In casu, visível é a falta de interesse das credoras em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixaram de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido 

e regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia das exequentes, que não promoveram 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda, abandonando a 

causa por mais de 27 (vinte e sete) meses, julgo extinto o feito, com 

amparo no artigo 485, inciso III do CPC. Condeno as exequentes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. 

Determino por fim, a baixa das restrições efetivadas junto ao Sistema 

Renajud, constante à fls. 66/69. 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 das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 862391 Nr: 4045-65.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI ELENA AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 Código Processo nº 862391

Vistos etc.

Considerando os termos da manifestação à fls. 110, nomeio em 

substituição ao perito nomeado anteriormente o contador Luiz Antônio 

Silvio Pereira, com endereço profissional nesta cidade, na Rua Fernando 

Correa da Costa, nº. 697, Bairro Vila Aurora, CEP nº. 78740-000, Fone: 

(66) – 3421-6631 ou (66) – 99611-7391.

Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes.

Mantenho as demais cominações constantes à fls. 107.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 20 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 789100 Nr: 9861-96.2015.811.0003

 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 DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALVES GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, considerando a inércia do requerente que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda, julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, inciso III do CPC. Encaminhe os autos 

a contadoria para apuração de eventuais custas remanescentes, 

intimando o requerente para o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias 

Deixo de arbitrar verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado ou desistência 

do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 20 de agosto de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 764572 Nr: 15590-40.2014.811.0003

 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: WILSON GASPARETTO E CIA LTDA-ME, WILSON 

GASPARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA RAQUEL BELCUFINE 

SILVEIRA - OAB:OAB/SP 160.487, SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO - 

OAB:70711/SP

 Código nº. 764572.

 Vistos etc.

Considerando que é de conhecimento deste Juízo que o Sr. Perito 

nomeado à fls. 201, não está mais realizando perícia contábil em razão da 

falta de tempo para conciliar seu trabalho particular com as periciais 

judiciais, conforme já informado por escrito em outras demandas, 

determino a sua destituição.

 Outrossim, nomeio, em substituição ao perito nomeado anteriormente, o 

contador Sr. Luiz Antonio Silvio Pereira, independente de compromisso, 

com endereço nesta cidade na Rua da Paz, nº. 277, Bairro Jardim Brasília, 

em Rondonópolis/MT, CEP: 78700-600, telefones (66) 3421-6631 ou 

99611-7391.

 Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes.

 Mantenho as demais cominações constantes na decisão à fls. 201.

 Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 20 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704817 Nr: 12796-51.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BEZERRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 332 de 487



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT/13241-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUBSON PEREIRA 

GUIMARAES, para devolução dos autos nº 12796-51.2011.811.0003, 

Protocolo 704817, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743327 Nr: 3997-14.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FURTADO FURTADO BUENO ME, EGNOMAZIO 

FURTADO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 3997-14.2014.811.0003, 

Protocolo 743327, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276806 Nr: 864-18.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA LUANA 

SAGGIN FACIONI DE LIMA, para devolução dos autos nº 

864-18.2001.811.0003, Protocolo 276806, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737946 Nr: 659-32.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CONCEIÇÃO BARBOSA PIRES, LUIZ 

CARLOS ALVES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA LUANA 

SAGGIN FACIONI DE LIMA, para devolução dos autos nº 

659-32.2014.811.0003, Protocolo 737946, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735759 Nr: 15255-55.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOBRASSAN LOGÍSTICA TRANSPORTE LTDA 

- EPP, MARIA ARLINDA CORREA, JOSELITO ARLINDO CORREA, ELISA 

BUSANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMIR BARSALINI - 

OAB:20591/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DICLEIA FERREIRA 

ROCHA DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

15255-55.2013.811.0003, Protocolo 735759, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708661 Nr: 3530-06.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODAL ASSESSORIA E LOGÍSTICA DE 

TRASNPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476/MT, RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDILIA FERNANDES 

DAS GRAÇAS, para devolução dos autos nº 3530-06.2012.811.0003, 

Protocolo 708661, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731030 Nr: 11531-43.2013.811.0003

 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: SAMIR MELHEM HAMZE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM 

CHARAFEDDINE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAZIH 

MELHEM HAMZE, NAJIA EL-AMAR HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY LONGONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HEBLAIMA OTÍLIA 

CECILIO DOMBROSKI, para devolução dos autos nº 

11531-43.2013.811.0003, Protocolo 731030, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284402 Nr: 154-61.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR MICHEL GASPARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR, JOSE BONFIM DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEAN GUILHERME 

DA COSTA GASPARETO, para devolução dos autos nº 

154-61.2002.811.0003, Protocolo 284402, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706703 Nr: 1434-18.2012.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BIELA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAROLINA LAURA 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 1434-18.2012.811.0003, 

Protocolo 706703, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787190 Nr: 9078-07.2015.811.0003
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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: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE MORAES FLEURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAROLINA LAURA 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 9078-07.2015.811.0003, 

Protocolo 787190, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20021 Nr: 763-06.1986.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

763-06.1986.811.0003, Protocolo 20021, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788385 Nr: 9583-95.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRINKS EPAGO TECNOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA MARYELLEN SILVA OLIVEIRA, JONAS 

BASSI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE CASTRO SILVA - 

OAB:224.979/SP, MARIA CECÍLIA GADIA DA SILVA LEME MACHADO - 

OAB:112.333/SP, Thiago Mahfuz Vezzi - OAB:18017-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON PABLO FERREIRA 

DE CAMARGO - OAB:15222

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUNIO LIMA 

MOTTER, para devolução dos autos nº 9583-95.2015.811.0003, Protocolo 

788385, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734285 Nr: 14121-90.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERI POTRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:10772/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEREMIAS GENOUD 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 14121-90.2013.811.0003, Protocolo 

734285, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27438 Nr: 5013-67.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERI POTRICH, ESPÓLIO DE GOTTLIEB LUIZ 

RUPPEL, CORNELIO RUPPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEREMIAS GENOUD 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 5013-67.1995.811.0003, Protocolo 

27438, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 815098 Nr: 1254-60.2016.811.0003

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DUARTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 815098.

 Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 Requerido: Adriano Duarte da Costa

 Vistos etc.

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., qualificada 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra 

ADRIANO DUARTE DA COSTA, também qualificado no processo, 

objetivando a busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial.

 Na sequência, o requerente pleiteia à fls. 55, pela desistência da ação, 

com sua consequente extinção sem resolução de mérito, bem como, a 

baixa da restrição junto ao Sistema Renajud.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Observa-se dos autos, que a citação do demandado não foi realizada. 

Assim, é possível ao autor desistir do pedido, sem prévia anuência da 

parte ex adversa, eis que não citado para integrar a lide

Ex positis, homologo a desistência apresentada à fls. 55, para os fins do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Condeno o demandante ao pagamento das custas processuais. Sem 

verba honorária vez que o demandado não foi citado e não constituiu 

advogado nos autos. Proceda a baixa junto ao Sistema Renajud, constante 

à fls. 30. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 08 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 730237 Nr: 10826-45.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALLISON GUTIERRES MANHANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES SOARES - 

OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 Código Processo nº 730237

Vistos etc.

Ante a inércia do devedor acerca do bloqueio (fls. 208), converto a 

indisponibilidade em penhora, do valor bloqueado pelo Sistema BacenJud à 

fls. 210/211, no importe total de R$ 2.184,48 (dois mil, cento e oitenta e 

quatro reais e quarenta e oito centavos) e seus eventuais acréscimos, 

dispensando a lavratura de termo.

 Proceda a transferência dos valores para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 

854, §5º, do CPC/15.
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Após a vinculação dos valores ao presente feito, intime o credor para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, indique a conta bancária para posterior 

levantamento, bem como traga aos autos o demonstrativo atualizado do 

débito.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 712163 Nr: 7214-36.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RL COMERCIO DE VEICULOS LTDA-ME, 

NAYANYPHER LOIOLA GOMES, ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 (...) Dessa forma, determino o desbloqueio do valor de R$ 588,63 

(quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos) pelo sistema 

Bacenjud, correspondente ao recebimento do seu salário mensal, em face 

da sua natureza alimentarIntimem. Expeça o necessário. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 15 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732779 Nr: 12910-19.2013.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA ARRUDA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 345486 Nr: 978-15.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO LONARDONI JUNIOR, ARLINDO 

LONARDONI, LUZIA LONARDONI, SILVERIO JOSE LONARDONI, SANDRA 

MARA SCHMULER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, NOS 

AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 786819 Nr: 8927-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DE OLIVEIRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, NOS 

AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 431616 Nr: 276-93.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIALDE JUSTIÇA, NOS 

AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 401864 Nr: 15368-19.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARDOSO QUIRINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT/9123, LUIZ FERNANDO DECANINI - OAB:9.993-B/MT, ROGÉRIO 

BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:182961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE AUGUSTO 

GIACOMELLI BRENDLER - OAB:MT/9799, GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, NOS 

AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 342937 Nr: 10885-48.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIO BALBINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON APARECIDO GRACIANO, MARIA DE 

FATIMA BARBOSA GRACIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 725884 Nr: 6837-31.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRED MILHOMEM SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/16.160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 INTIMAÇÃO DO CREDOR, PARA QUE TRAGA AOS AUTOS, DÉBITO 

ATUALIZADO, CONFORME DECISÃO DE FL. 91, NO PRAZO LEGAL.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000180-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))
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ELIANE SANTOS DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELO CHARME COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (vinte) DIAS - JUSTIÇA 

GRATUITA Dados do Processo: Processo: 1000180-51.2016.8.11.0003 

Valor causa: R$ 15.046,81 Tipo: [DIREITO DE IMAGEM, DIREITO DE 

IMAGEM] PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) AUTOR: ELIANE SANTOS DA 

CRUZ RÉU: BELO CHARME COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME 

Pessoa(s) a ser(em) citada(s): Nome: BELO CHARME COMERCIO DE 

COSMETICOS LTDA - ME, CNPJ: 14.593.465/0001-08 Endereço: em lugar 

incerto e não sabido FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A), acima 

qualificado, atualmente e lugar incerto e não sabido, dos termos da ação 

que lhe é proposta, consoante consta na petição inicial, para, no prazo de 

15 (quinze) 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. Decisão: Código 

Processo nº. 1000180-51.2016.8.11.0003 Vistos etc. Considerando que 

as tentativas de citação da empresa ré restaram infrutíferas e a 

requerente não logrou êxito em localizar o atual paradeiro da demandada, 

defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do 

artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 17 de abril de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da Lei. Eu, 

Luciana Giaretta Senen, digitei. Rondonópolis, 23 de agosto de 2017 

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34106100

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001217-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA ESTEVAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIVALDO DIAS DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (vinte) DIAS - JUSTIÇA 

GRATUITA Dados do Processo: Processo: 1001217-16.2016.8.11.0003 

Valor causa: R$ 1.442,12 Tipo: [CHEQUE] PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

AUTOR: MARIA APARECIDA ESTEVAO RÉU: ELIVALDO DIAS DA SILVA 

Pessoa(s) a ser(em) citada(s): Nome: ELIVALDO DIAS DA SILVA, CPF: 

815.138.871-49 Endereço: em lugar incerto e não sabido FINALIDADE: 

CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A), acima qualificado, atualmente e lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta na petição inicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 

término do prazo deste edital, proceder ao cumprimento da obrigação 

exigida, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 1.442,12, BEM 

COMO dos honorários advocatícios que fixo em 5% (cinco por cento) 

sobre o valor da causa. No mesmo prazo, poderá o requerido(a) interpor 

embargos, que se processarão nos mesmos autos, independentemente de 

penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitóriol. Decisão: 

Código Processo nº 1001217-16.2016.8.11.0003 Vistos etc. Considerando 

que as tentativas de citação do requerido restaram infrutíferas e a 

requerente não logrou êxito em localizar o atual paradeiro do demandado, 

defiro 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, 17 de abril de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da Lei. Eu, 

Luciana Giaretta Senen, digitei. Rondonópolis, 23 de agosto de 2017 

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34106100

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007004-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA (ADVOGADO(A))

LIZERIO KOLLING (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20(vinte) DIAS Dados do 

processo: Processo: 1007004-89.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 

10.471,31; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CHEQUE]; EXEQUENTE: LIZERIO KOLLING EXECUTADO: RAPIDO 

TRANSPAULO LTDA Pessoa(s) a ser(em) citada(s): EXECUTADO: RAPIDO 

TRANSPAULO LTDA, CPNJ: 88.317.847/0043-02, atualmente em lugar 

incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito atualizado, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação 

integral da execução ou, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias opor 

embargos do devedor. VALOR TOTAL DO DÉBITO: R$ 10.471,31 , 

acrescido das custas judiciais e dos honorários advocatícios (10% para 

p r o n t o  p a g a m e n t o )  D e s p a c h o / D e c i s ã o : . P r o c e s s o  n º 

1007004-89.2017.8.11.0003. Vistos etc. Indefiro, por ora, o pedido de 

citação por edital, vez que tal ato é restrito aos casos previstos no artigo 

256 do CPC e, a parte autora não demonstrou que esgotou todos os meios 

para obter a localização da parte ré. No entanto, visando a celeridade 

processual determino a busca do atual endereço da executada – Rápido 

Transpaulo Ltda (CNPJ nº 88.317.847/0043-02), com a utilização dos 

Sistemas disponíveis ao Juízo - Infojud e BacenJud. Caso os endereços 

obtidos sejam os mesmos já diligenciados nos autos, desde já, defiro a 

citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, devendo ser observado 

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, 23 de 

abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCIANA GIARETTA 

SENEN, digitei. RONDONÓPOLIS, 21 de agosto de 2018 LUCIANA MARTINS 

DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 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

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003019-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE (AUTOR(A))

VANDERLEI CHILANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

.Processo nº 1003019-78.2018.8.11.0003. Tutela Cautelar em Caráter 

Antecedente de Exibição de Documentos Autor: Vanderlei Chilante 

Requerido: Banco Itaú Unibanco S.A Vistos etc. VANDERLEI CHILANTE, 

qualificado nos autos, ingressou com TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER 

ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS contra BANCO ITAÚ 

UNIBANCO S.A, também qualificado no processo. O autor aduz que teve 

seu nome negativado em razão do inadimplemento do contrato sob o nº 

000200157181005. Informa que nunca firmou tal contrato com o requerido 

não reconhecendo a origem do débito. Pleiteia a concessão da tutela 

jurisdicional para a exibição do referido contrato para que possa instruir a 

ação principal nos termos do artigo 308, do CPC. Juntou documentos. A 

tutela pleiteada foi deferida (Id. 13385474). O requerido apresentou defesa 

(Num. 13880582). Alega, em preliminar, ausência de amparo legal e 

inadequação da via eleita. No mérito, sustenta que os documentos 

pleiteados podem ser obtidos via administrativa e/ou pelo internet banking. 

Aduz que não logrou êxito em localizar o contrato descrito na inicial. 

Requer a improcedência do pedido. Juntou documentos. Tréplica, com 

pedido principal para declaração de inexistência do débito relativo ao 

contrato nº 000200157181005 (Num. 14020601). Consta certidão 
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atestando a intempestividade da peça defensiva (Num. 14630352). 

Vieram-me os autos em conclusão. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. 

DECIDO. Observa-se que a contestação apresentada pelo requerido na 

fase cautelar é intempestiva (Num. 14630352), o que acarreta sua revelia, 

motivo pelo qual a decreto e aplico o disposto no artigo 307, do CPC. “Art. 

307 – Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor 

presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos (...)”. Ocorre que apesar 

de intempestiva nas razões de sua defesa o requerido manifestou que 

não localizou o contrato objeto da lide, não cumprindo o ônus da prova que 

lhe incumbia (artigo 373, II, do CPC). Quanto ao pedido cautelar, têm-se 

que a tutela restou efetivada quando da ciência da parte da parte ré dos 

termos da decisão do Id. 13385474, cumprindo, por seguinte o disposto no 

artigo 308, do CPC, visando como pedido principal a declaração de 

inexistência de débito do contrato sob o nº 000200157181005 e o 

recebimento de indenização pelos danos morais que lhe foram causados, 

bem com pugna pela baixa da restrição existente em seu nome inserida 

nos órgãos de proteção ao crédito (Num. 14020601). Ex positis, restando 

inexitosa a tutela cautelar antecedente ante a não exibição dos 

documentos pleiteados pelo autor, converto o processo cautelar em ação 

principal – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

dano moral - devendo a Sra. Gestora promover as alterações necessárias 

junto ao Sistema PJE. Defiro tão-somente o pedido para que seja oficiado 

aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão 

dos efeitos da negativação do nome do autor de seus bancos de dados 

referente ao título sob o nº 000200157181005 no valor de R$ 30.537,61 

(trinta mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos), até 

o trânsito em julgado da apreciação de mérito da presente demanda. 

Indefiro o pedido para baixa/retirada do nome do autor junto ao Banco 

Central do Brasil, vez que não há nos autos qualquer documentação 

capaz de comprovar a referida restrição. No que tange à audiência de 

conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, intime a parte 

requerida para oferecer contestação ao pedido principal, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006811-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO TAVARES NASCIMENTO (REQUERENTE)

MAYARA DOS SANTOS TAVARES (ADVOGADO(A))

ALONSO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006811-40.2018.8.11.0003. Vistos etc. Vê-se que a 

presente ação tem por objeto a expedição de Alvará Judicial com fins 

sucessórios, tratando-se de matéria de jurisdição voluntária. Assim, em 

observância a Resolução nº 11/2017/TP, determino a remessa destes 

autos para uma das varas de Família e Sucessões desta Comarca, as 

quais são competentes processar e julgar os feitos envolvendo as 

matérias de família e sucessões, bem como as ações de jurisdição 

voluntária. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003656-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JARBAS GOMES (EXEQUENTE)

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS (ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREZ GOES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IAGO BUFALO PIRES (EXECUTADO)

VITOR SOUSA AQUINO (EXECUTADO)

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDUARDO JHONATAN RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003656-29.2018.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

o acordo homologado nos autos foi firmado apenas em relação aos 

devedores Vitor Sousa Aquino e Iago Búfalo Pires, aguarde o trânsito em 

julgada da r. sentença, bem como a devolução do AR de citação do 

executado Eduardo Jhonatan Rodrigues Oliveira. Transitada em julgado, 

proceda a exclusão dos 2º e 3º executados do polo passivo da lide, com 

as alterações necessárias no Sistema PJE. Intime o credor para juntar o 

demonstrativo de débito atualizado abatendo-se o valor recebido na 

transação, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis – 

MT, 21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001055-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

PAULA MIRIAM DE ARRUDA MARQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001055-50.2018.8.11.0003. Vistos etc. A demandada 

alega, em preliminar, a ausência do laudo do IML. Entretanto tal arguição 

não merece prosperar, vez 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 a preliminar suscitada na peça defensiva. Não 

havendo outras preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que 

impeçam o andamento do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os 

pontos controvertidos da demanda na prova da invalidez permanente do 

requerente. Defiro a produção da prova pericial requerida pela 

seguradora. 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, 21 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 337 de 487



Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003395-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MXM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003395-98.2017.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - Trata-se de 

Ação de Execução de quantia certa c/c Execução de Obrigação de Fazer 

proposta pelo Ministério Público Estadual em face de MXM Projetos e 

Construções Ltda. Citada, a devedora comparece aos autos e apresenta 

Embargos à Execução cujos termos referem-se a execução por quantia 

certa (Num. 13109753). Ocorre que, conforme dispõe o § 1º, do art. 914, 

do CPC, os embargos á execução serão distribuídos por dependência e 

instruídos com cópias das peças processuais relevantes. Dessa forma, 

intime a devedora na pessoa do patrono constituído para que efetue a 

correta distribuição da demanda. 2.0 – Quanto ao pleito executivo de 

obrigação de fazer, certifique a Sra. Gestora o decurso do prazo para 

satisfação da obrigação nos termos de ajustamento de conduta e descrito 

no item “a” da exordial e, após ouça o representante do Ministério 

Público/credor para possibilidade de aplicação do artigo 816 e seguintes, 

do CPC. Expeça o necessário, Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008989-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JACINTO DIAS (EXEQUENTE)

LUCILENE MARIA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CANDIDO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008989-93.2017.8.11.0003. Vistos etc. As partes noticiam 

a realização de acordo e requerem a sua homologação e a suspensão do 

andamento do processo até o integral cumprimento da avença (Id. 

13888653). Como cediço, o art. 922 do Código de Processo Civil dispõe: 

"Art. 992. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução 

durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem 

cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso." Em nota à 

norma, Humberto Theodoro Júnior ensina: "Na hipótese de suspensão 

para concessão de prazo ao devedor para realizar o adimplemento da 

dívida, se tal fato ocorrer, a execução se extinguirá definitivamente. Se, 

porém, a dilação concedida pelo credor transcorrer sem que o devedor 

resgate o débito, o processo executivo simplesmente retomará o seu 

curso (art. 792, parágrafo único, com a redação da Lei nº 8.953/1994)" (in 

Código de Processo Civil anotado; 17ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2013, 

p. 1005)” Assim, o credor pode conceder prazo para que os devedores 

cumpram a obrigação, oportunidade na qual a execução ficará suspensa 

por prazo determinado até que os termos acordados sejam cumpridos, 

sendo certo que, no caso de descumprimento, a tramitação será 

regularmente retomada. No caso concreto, extrai-se do referido acordo 

que, de fato, as partes firmaram novas condições para o pagamento do 

débito, mas sem que isto constituísse qualquer novação de sorte a 

substituir o título exequendo. E mais, a transação é categórica no sentido 

de que o inadimplemento de qualquer de suas cláusulas ensejará a 

retomada e prosseguimento do feito. Em caso semelhante, o Superior 

Tribunal de Justiça decidiu: "No processo executivo, a convenção das 

partes, quanto ao pagamento do débito, não tem o condão de extinguir o 

feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo 

sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal (art. 792, 

CPC)." (STJ, REsp 158.302/MG, Rel. Min. Waldemar Zveiter.) A 

jurisprudência não discrepa: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO NOS 

TERMOS DO ARTIGO 792 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 795, II, DO CPC. PRECEDENTES DO 

STJ. Nos termos da jurisprudência do STJ, no processo executivo, a 

convenção das partes quanto ao pagamento do débito não tem o condão 

de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação 

(art. 792, CPC). Se no acordo entabulado e homologado as partes 

expressamente não tiveram a intenção de novar a dívida objeto de 

execução, revela-se impossível entender a ocorrência da hipótese de 

extinção do feito prevista no artigo 794, II, CPC. A extinção do feito de 

execução pela homologação de acordo que implica remissão total da 

dívida (art. 794, II, CPC) não se confunde com a extinção do processo de 

conhecimento pela transação das partes (art. 269, III, CPC). No primeiro, 

suspende-se o feito executivo até o cumprimento da obrigação pactuada 

no acordo. Já no segundo, extingue-se o processo de conhecimento com 

resolução de mérito, ficando o acordo apto a fundar cumprimento de 

sentença. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.14.135847-3/001 - COMARCA DE 

BELO HORIZONTE - APELANTE(S): ITAÚ UNIBANCO S/A - APELADO(A)

(S): MENICONI E SILVA COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA-ME E OUTRO(A)(S), ROBSON DA SILVA. Dessa forma, nos termos 

dos artigos 313, II, 921, I e 922, do CPC, homologo o acordo entabulado 

entre as partes e suspendo o andamento do processo pelo prazo 

necessário para cumprimento do acordo (20.04.2019) ou até nova 

manifestação dos interessados. Havendo o decurso do prazo, intime o 

credor para informar se houve o integral cumprimento do acordo, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005894-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES TEIXEIRA (REQUERENTE)

MAICON ANTONIO FLORENCIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005894-21.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pretende obter a tutela provisória de urgência para cancelamento 

suspensão dos efeitos do Termo de Ocorrência nº. 668118, bem como 

que a requerida se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica da sua UC. 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. Analisando a documentação carreada nos autos, observa-se na 

“Carta ao Cliente” encaminhada pela requerida a autora, datada de 

01.07.2018, que houve a apuração de anormalidade na energia elétrica da 

Unidade Consumidora em litígio, qual seja, “medidor danificado/destruído”, 

tendo sido apurado o valor do faturamento correto correspondente a 03 

(três) meses, compreendido entre o período de 01/2018 a 03/2018 na 

quantia de R$ 1.740,74 (um mil setecentos e quarenta reais e setenta e 

quatro centavos) Num nº 14430098, demonstrando a probabilidade do 

direito do autor. Entretanto, vê-se nas faturas constantes no Id. 14799220, 

que fora firmado contrato entre as partes para parcelamento de faturas 

anteriores (faturas anteriores parceladas, conforme contrato firmado), o 

que justifica, em tese, a inserção da cobrança das seis parcelas no 

importe de R$ 290,12 (duzentos e noventa reais e doze centavos) não 

havendo como deferir o pleito antecipatório almejado. Assim, neste 

momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou 

de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo 

a necessidade de impulsionar para estabelecer o contraditório. Ex positis, 

na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela de 

urgência, indefiro o pedido. No que tange à audiência de conciliação, 

têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 
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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. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003538-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH (EXECUTADO)

ALBERTO PERGO CHILANTE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003538-24.2016.8.11.0003. Vistos etc. SEMER INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE PEÇAS ME interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando a inexigibilidade do 

título e a ausência de certeza e liquidez. Intimado para manifestação, o 

exequente refutou as alegações da devedora. Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. Defiro o benefício da justiça gratuita por quanto durar 

a paralisação temporária da empresa devedora, vez que o documento 

emitido pela SEFAZ e os Recibos de Entrega de Escrituração Fiscal 

comprovam que esta inoperante e via de consequência a sua 

hipossuficiência, mesmo que momentânea. A exceção de 

pré-executividade advém de construção pretoriana, não estando prevista 

expressamente em lei, sendo cabível em hipóteses excepcionais e 

restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem 

como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou 

condições da ação. Este instituto possui cognição sumária, de modo que a 

parte excipiente deve demonstrar de plano que o título exequendo não 

está dotado das características de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo 

descabido quando exigir dilação probatória. No presente caso, a 

executada alega que a cédula de crédito bancário é oriunda de 

empréstimo não possuindo as características necessárias para ensejam a 

execução, ou seja, exigibilidade e liquidez. Ocorre que a devedora 

utilizou-se de meio inadequado para alcançar sua pretensão, vez que tais 

arguições são tratadas em sede de Embargos à Execução, na forma 

prescrita pelo artigo 917, I, do CPC. De outro norte, constata-se que a 

cédula de crédito bancário que respalda a execução contêm os 

pressupostos necessários à constituição válida e regular do título 

executivo extrajudicial, vez que se faz acompanhada pelo demonstrativo 

de débito demonstrando a evolução da dívida, tornando o título hábil a 

embasar a presente execução, não havendo qualquer irregularidade a ser 

considerada por este Juízo. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos constantes na presente EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 

devendo a execução seguir seu trâmite normal. Cite a executada Sônia 

Elizabeth Barros da Silva Farah, no endereço declinado no Id. Num. 

11955690 - Pág. 7 Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003678-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CESAR DE OLIVEIRA BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003678-58.2016.8.11.0003. Vistos etc. O pedido liminar foi 

deferido. Entretanto, a tentativa de localização do bem restou infrutífera, 

vez que o mesmo foi repassado a terceiro, não se sabendo seu paradeiro 

(Num. 12306724). Em face disso, o autor vem aos autos e pugna pela 

conversão do pedido de Busca e Apreensão em Ação Monitória (Id. 

13031787). Ocorre que apesar do artigo 329, I, do CPC, possibilitar a 

modificação do pedido ou da causa de pedir antes de angularizada a 

relação processual, têm-se que a presente ação segue rito próprio 

previsto no Decreto-lei nº 911/69 e alterações advindas da Lei nº 

13.043/2014. Os artigos 4º e 5º do mencionado Decreto, estabelece, 

apenas, a possibilidade do credor fiduciante recorrer da via executiva 

para perseguir seu crédito, quando não houver a localização do bem. “Art. 

4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar 

na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos 

autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, 

na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro 

de 1973 - Código de Processo Civil. Art. 5o Se o credor preferir recorrer à 

ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o 

caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, 

bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução.” Assim, 

considerando que o pleito do credor não se enquadra na hipótese prevista 

no Decreto-lei nº 911/69 e da Lei nº 13.043/2014, indefiro o pedido 

constante no Num. 13031787. Intime o demandante para promover o 

andamento do feito, requerendo o que de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000219-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PONTUAL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL FREITAS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCELO ANTONIO FENOGLIO (EXECUTADO)

CAMARGOS OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000219-48.2016.8.11.0003. Vistos etc. PONTUAL 

LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA – ME, qualificada nos autos, ingressou 

com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em face da decisão proferida no Id. 

12674111. De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem 

embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material. Assim, se depreende que o recurso 

aviado não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que 

condicionam sua oposição à verificação concreta de obscuridade, 

contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o 

Órgão Judicante. Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos 

de declaração para a rediscussão da questão, com base no 

inconformismo da parte com a solução adotada, porque esta espécie 

recursal destina-se apenas a integrar a prestação jurisdicional, retirando 

do julgado, eventuais vícios de omissão, de obscuridade, de contradição 

ou erro material (artigo 1.022, do CPC). Entretanto, o juízo não está 

compelido a adotar, como fundamentos, os argumentos expendidos pelo 

ora embargante. Outro não é o entendimento da jurisprudência: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REEXAME DA 

MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de embargos de declaração 

se encontra vinculada à existência de obscuridade, contradição ou 

omissão no julgado, conforme art. 1.022, do novo CPC (Lei 13.105/2015). 
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Ausente qualquer das hipóteses previstas no referido artigo, incabível a 

utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já 

apreciada e decidida, ainda que sob o eventual pretexto de 

prequestionamento. (TJ-MG - ED: 10024097399570003 MG, Relator: Marco 

Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 31/03/2016, Câmaras Cíveis / 14ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016)” “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1022 DO NOVO CPC. 

AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO 

JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Impossibilidade de reexaminar matéria 

que foi inequivocadamente decidida e sem violação às regras do art. 1022 

do CPC. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

70069274728, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 19/05/2016). (TJ-RS - ED: 

70069274728 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 

19/05/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/05/2016)” Destarte, à míngua de demonstração dos 

pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em 

verdade, o presente recurso revela apenas o inconformismo do 

embargante com a decisão proferida. Não há nos pontos delimitados pelo 

embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta oportunidade, 

pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos declaratórios 

que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de 

omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, na 

verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram devidamente 

decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Ex positis, 

por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro a 

ser sanado, rejeito os embargos de declaração interpostos e mantenho a 

decisão em todos os seus termos e fundamentos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003622-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACO PRONTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (EXEQUENTE)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. DE DEUS - SERRALHERIA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003622-25.2016.8.11.0003. Vistos etc. Vê-se que a parte 

credora vale-se do meio menos oneroso para o alcance de sua pretensão, 

sendo certo que não cabe ao Poder Judiciário promover diligências 

cabíveis à parte interessada. Desta forma, indefiro o pleito formulado no 

Num. 13469748, vez que a execução desenvolve-se pelo interesse do 

credor, devendo o mesmo comprovar a propriedade de bens em nome da 

parte devedora. Intime. Rondonópolis-MT, 21 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000152-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO REINEHR (RÉU)

OSEAS DIAS DE MOURA (RÉU)

HONORIO GOMES DA SILVA FILHO (RÉU)

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

JANETE MOURA GOMES DA SILVA (RÉU)

OZIEL JARDIM DE MOURA (RÉU)

IDE ALVES DE MOURA (RÉU)

ANGELA JARDIM BOTELHO (RÉU)

DEUSINA BELA DE MOURA (RÉU)

MARIA APARECIDA DA SILVA (RÉU)

OXLEI FRANCISCO DE SOUZA (RÉU)

MARIA ALVES LIMA DA SILVA (RÉU)

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. (RÉU)

EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR (ADVOGADO(A))

dariluci gomes da silva (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000152-83.2016.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - Cumpra a Sra. 

Gestora o disposto na decisão do Num. 1601957, procedendo a citação da 

confinante Ângela Jardim Botelho por edital, vez que não consta nos autos 

que o ato foi praticado. Após o decurso do prazo supra sem 

manifestação, nomeio, desde já, aos confinantes citados por edital e por 

hora certa, 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. 2.0 - Tendo em vista que os requeridos já apresentaram 

contestação, a qual já foi impugnada não há que se falar em decretação 

da revelia, sendo ao certo que tal instituto não se aplica aos confinantes 

do imóvel usucapiendo. Especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. 

Rondonópolis - MT, 21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001649-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR(A))

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A SOUZA SANTOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001649-98.2017.8.11.0003. Vistos etc. Consta da certidão 

do Num. 14854341, a informação de que embora devidamente citada para 

cumprir a obrigação, a requerida não efetuou o pagamento do débito, 

tampouco ofereceu embargos monitórios. Desse modo, determino a 

conversão do pedido monitório em processo executivo. Anote o 

necessário. Intime a credora para juntar o demonstrativo de débito 

atualizado, bem como indicar bens passíveis de penhora para 

cumprimento do dispositivo final da decisão do Id. 6765126, no prazo de 

05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 

21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004474-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA OLIVEIRA AGUIAR EIRELI - ME (REQUERENTE)

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LAURO KAHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004474-78.2018.8.11.0003 Vistos etc. A empresa 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, alegando não ter condições de pagar as custas processuais e 

honorários advocatícios. No entanto, observa-se dos documentos 

constantes no Id. 13765588, (declaração do imposto de renda), no qual é 

possível verificar que o embargante possui renda capaz e suficiente a 

suportar o pagamento das despesas. Assim, considerando que a 

Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de ausência de 

condições financeiras, indefiro a concessão do benefício, vez que não 

comprovada a hipossuficiência. Intime o autor para recolher as custas e 

despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o 

art. 290 do CPC. Cumprida a determinação acima, voltem-me conclusos. 

Intime. Rondonópolis - MT, 21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001243-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO FERREIRA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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.Processo nº 1001243-77.2017.8.11.0003. Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido em 

cumprimento de sentença. Tendo em vista que o feito tramitara sob o rito 

de cumprimento de sentença, nesse momento processual não há como 

determinar a busca e apreensão do veículo, na forma requerida pelo 

credor, pelo que indefiro o pedido. Intime a parte executada via ARMP, 

para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da 

incidência da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), nos termos dos artigos 513, §2º, II e 523, §1º, do 

CPC. Decorrido o prazo sem o pagamento do débito, atualize-o com a 

incidência da multa e honorários acima fixados. Expeça mandado de 

penhora e avaliação do veículo sob placa NFN0495. Formalizada a 

constrição judicial, intime o devedor, por meio de seu patrono constituído e 

caso não possua, intime-o via ARMP. Efetuado o pagamento parcial do 

débito, o valor da multa e dos honorários advocatícios incidirão sobre o 

saldo remanescente. Após o decurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o 

devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 21 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005601-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR (ADVOGADO(A))

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005601-85.2017.8.11.0003. Vistos etc. BANCO BRADESCO 

S.A., qualificado nos autos, ingressou com EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, em face da decisão proferida no Id. 12824358. De 

conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de 

declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material. Assim, se depreende que o recurso aviado não se 

amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam 

sua oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou 

omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. 

Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração 

para a rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com 

a solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a 

integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de 

omissão, de obscuridade, de contradição ou erro material (artigo 1.022, do 

CPC). Entretanto, o juízo não está compelido a adotar, como fundamentos, 

os argumentos expendidos pelo ora embargante, vez que inexiste erro 

material a ser sanado, visto que a Assembleia Geral de Credores fora 

remarcada para o dia 26.06.2018, conforme consta da ata juntada no Num. 

12473669. Outro não é o entendimento da jurisprudência: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - 

IMPOSSIBILIDADE. A interposição de embargos de declaração se encontra 

vinculada à existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, 

conforme art. 1.022, do novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer 

das hipóteses previstas no referido artigo, incabível a utilização dos 

embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e 

decidida, ainda que sob o eventual pretexto de prequestionamento. (TJ-MG 

- ED: 10024097399570003 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 

Julgamento: 31/03/2016, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 31/03/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO 

PREVISTA NO ART. 1022 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 

Impossibilidade de reexaminar matéria que foi inequivocadamente decidida 

e sem violação às regras do art. 1022 do CPC. EMBARGOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70069274728, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim 

Stocker, Julgado em 19/05/2016). (TJ-RS - ED: 70069274728 RS, Relator: 

Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 19/05/2016, Décima Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2016)” 

Destarte, à míngua de demonstração dos pressupostos estampados no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso 

revela apenas o inconformismo do embargante com a decisão proferida. 

Não há nos pontos delimitados pelo embargante qualquer esclarecimento a 

ser prestado nesta oportunidade, pelo que não se admitem, por serem 

impróprios, embargos declaratórios que, ao invés de reclamar o deslinde 

de contradição, o preenchimento de omissão, ou explicação de parte 

obscura ou ambígua do julgado, na verdade pretendem rediscutir questões 

que nele ficaram devidamente decididas, para modificá-las em sua 

essência ou substância. Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, 

contradição, obscuridade ou erro a ser sanado, rejeito os embargos de 

declaração interpostos e mantenho a decisão em todos os seus termos e 

fundamentos. Sobre os termos da petição e documentos juntados pela 

devedora no Id. 13909267, manifeste o credor no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo, inclusive juntar o andamento processual da Recuperação 

Judicial que tramita sob o nº 1001211-72.2017.8.11.0003. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003945-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO (ADVOGADO(A))

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. O. A. (RÉU)

CRISTIANE OLIVEIRA ROCHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE OLIVEIRA ROCHA OAB - 036.941.481-08 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003945-93.2017.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

a ação foi proposta em face de menor impúbere e, considerando que o ato 

citatório foi realizado em dissonância com o disposto no artigo 247, II, do 

CPC, onde o ARMP foi recebido por 3ª pessoa estranha a lide, acolho a 

cota ministerial do Num. 12838117 - Pág. 1 e declaro a nulidade da citação 

efetuada no Num. 10450137, bem como torno sem efeito a certidão do Id. 

11593966. Expeça Carta Precatória para a Comarca de Mineiros/GO, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para citação do requerido, na pessoa de sua 

representante legal, observando o endereço declinado na exordial. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003558-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES (EXEQUENTE)

LUANA LAYS PIRES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

AURO MENDES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZY CORREIA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003558-15.2016.8.11.0003. Vistos etc. Por se tratar de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial, defiro, apenas, a inclusão do 

nome da executada nos cadastros de inadimplentes, nos termos do artigo 

782, §3º, do CPC, com a utilização do Sistema SERASAJUD. Com base no 

artigo 921, III, §1º, do CPC, defiro o pedido da parte credora e suspendo o 

andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano. Havendo o decurso 

do prazo sem manifestação, voltem-me conclusos para cumprimento do 

§2º, do mencionado artigo. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 21 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002171-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA VIEIRA FRANCA 63157055100 (EXECUTADO)

FRANCISCA VIEIRA DA COSTA (EXECUTADO)
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ROSANGELA VIEIRA FRANCA (EXECUTADO)

OLIVIA DE MATTOS GARCIA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002171-28.2017.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - Vê-se que a 

exequente apresentou impugnação aos embargos à execução, 

inserindo-o erroneamente no feito executivo (Num. 14538706). Assim, 

determino o desentranhamento/exclusão da mencionada peça processual, 

devendo a credora proceder o protocolo no feito correspondente que 

tramita sob o nº 1007003-07.2017.8.11.0003. 2.0 - Intime a credora para 

promover o regular andamento do feito, indicando outros bens passíveis 

de penhora para a garantia da dívida, bem como para informar se possui 

interesse no valor constritado pelo Sistema Bacenjud no valor total de R$ 

302,31 (trezentos e dois reais e trinta e um centavos) , no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime. Rondonópolis-MT, 21 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006806-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES NETO DA SILVA (REQUERENTE)

JEAN CARLOS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006806-18.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das varas 

da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão foi 

distribuída a esta Vara Cível. Ademais, vê-se que a presente ação foi 

proposta em face do Estado de Mato Grosso. Assim, em observância ao 

Provimento nº 10/2003-CM, determino a remessa destes autos para uma 

das varas de Fazenda Pública desta Comarca, as quais são competentes 

para processar e julgar os feitos envolvendo a Fazenda Pública Municipal. 

Encaminhe para a correta redistribuição. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002397-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DE ARAUJO (AUTOR(A))

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (RÉU)

S L TEIXEIRA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002397-96.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que não 

entabulou o contrato que ensejou a negativação de seu nome. Aduz, que 

em virtude disso, foi impedida de retirar uma motocicleta em Consórcio, o 

que lhe ocasionou grande constrangimento, motivo pelo qual pleiteia 

indenização por danos morais. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade 

da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para 

a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. 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. Nos autos resta demonstrada a probabilidade do 

direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito. Ex positis, 

concedo a tutela provisória de urgência e determino que seja oficiado aos 

órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos 

efeitos da negativação do nome da autora de seus bancos de dados 

referente aos títulos descritos na inicial, nos valores de R$ 691,19 

(seiscentos e noventa e um reais e dezenove centavos) e R$ 237,04 

(duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos), até o trânsito em 

julgado da apreciação de mérito da presente demanda. Em caso de 

descumprimento, 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. 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, 21 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002017-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIM BALDON (AUTOR(A))

LUCIA HELENA MARTOS DE BARROS TAVARES OLIVEIRA ROSA 

(AUTOR(A))

PATRICIA HELEN DIAS DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Antonielle Aide de Arruda (RÉU)

RUDMAR GENTIL DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002017-73.2018.8.11.0003 Vistos etc. Os autores 

pleiteiam a outorga de tutela provisória de urgência para que seja 

determinado o bloqueio de valores e bens tantos quanto bastem, para 

garantir a reparação do prejuízo financeiro causado pelos réus 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. Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se 

que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente 

satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez 

que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos 

pelos autores. O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com 

vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a 

outra, e a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a 

antecipação do próprio mérito do pedido. Destarte, a parte autora não 

demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da 

medida ora pleiteada. Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a 

instrução do feito no presente caso, principalmente porque neste momento 

processual inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação. Ex positis, à 

luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, o qual, em 

nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar, 

indefiro a medida pleiteada. 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 
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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 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, 21 

de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009944-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM (ADVOGADO(A))

NELSON DIAS DE MORAIS FILHO & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO PEREIRA DE SOUSA FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009944-27.2017 Ação: Ressarcimento por Danos Materiais Autor: Nelson 

Dias de Morais Filho & Cia Ltda Epp. Réu: Rogério Pereira da Sousa 

Freitas. Vistos, etc... HOMOLOGO o acordo de vontades de (id.13895227; 

id.13895278), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Aguarde-se 

em cartório o cumprimento do acordo, com fulcro no artigo 313, inciso II do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, intimem-se as partes, para 

que no prazo de (5) cinco dias, informem se ainda possuem interesse no 

prosseguimento do feito, após conclusos. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, em substituição legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005973-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CARLA PEREIRA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005973-34.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Itaú Unibanco S.A Requerida: Ana Carla Pereira 

Ferreira Vistos etc. BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A, devidamente qualificado 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de 

ANA CARLA PEREIRA FERREIRA, também qualificada no processo. O 

requerente pugnou pela desistência do feito, vez que as partes se 

compuseram extrajudicialmente (Id. 13590494). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não 

necessitando da anuência da parte contrária, vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência 

apresentada pelo requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas processuais já 

recolhidas. Deixo de condenar o demandante ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que não houve citação da parte contrária. Revogo a 

liminar concedida e determino a baixa da restrição junto ao Sistema 

Renajud (placa KAI4861). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 21 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003384-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTHIAN RIBEIRO GALVAO (REQUERIDO)

VILMAR RODRIGUES GALVAO (REQUERIDO)

RODRIGUES GALVAO & RIBEIRO GALVAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003384-35.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de 

MT – Sicredi Sul MT Requeridos: Rodrigues Galvão & Ribeiro Galvão Ltda 

Me e outros Vistos etc. COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MT – SICREDI SUL MT, devidamente qualificado 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de 

RODRIGUES GALVÃO & RIBEIRO GALVÃO LTDA ME e outros, também 

qualificados no processo. No curso do processo as partes entabularam 

acordo e requerem sua homologação e a consequente extinção do feito 

(Num. 10537589). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, 

sendo que em eventual descumprimento da avença comportará a 

execução da sentença homologatória, nos termos do artigo 515, II, do CPC. 

Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo do artigo 487, III, “b”, 

do CPC. Custas processuais já recolhidas. Honorários advocatícios na 

forma pactuada. Proceda a baixa da restrição existente junto ao Sistema 

Renajud (placa QBX8227). Após o trânsito em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 21 de agosto 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003697-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

FABIANO LOPES BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR LIMA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003697-93.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Caixa Consórcios S.A Administradora de Consórcios 

Requerido: Fábio Júnior Lima de Souza Vistos etc. CAIXA CONSÓRCIOS 

S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de FÁBIO 

JÚNIOR LIMA DE SOUZA, também qualificado no processo. No curso do 

processo o autor informa que as partes entabularam acordo e requer sua 

homologação e a consequente extinção do feito, informando, inclusive que 

já houve a devolução do veículo apreendido (Num. 13682228). Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o 

pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em eventual 

descumprimento da avença comportará a execução da sentença 

homologatória, nos termos do artigo 515, II, do CPC. Ex positis, homologo o 

acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo 

extinto o processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas 

processuais já recolhidas. Honorários advocatícios na forma pactuada. 

Proceda a baixa da restrição existente junto ao Sistema Renajud (placa 

NTY2328). Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 
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necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 21 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003634-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SPORTS NUTRI INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

MARCELO SIBIN DELCARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR DE FREITAS DUARTE 06013080186 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003634-68.2018.8.11.0003. Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Exequente: Sports Nutri Indústria Comércio e Exportação Ltda 

Executado: João Vitor Freitas Vistos etc. SPORTS NUTRI INDÚSTRIA 

COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra JOÃO VITOR 

FREITAS, também qualificada no processo. A exequente não recolheu as 

custas processuais/taxas judiciárias quando da distribuição da ação, 

sendo determinada sua intimação para o devido pagamento, nos termos do 

artigo 290, do CPC (Num. 13327093). A credora quedou-se inerte, 

deixando transcorrer in albis o prazo para pagamento das custas (Num. 

14739139). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

A hipótese é de extinção do processo ante a ausência do recolhimento do 

valor das despesas iniciais. O artigo 290, do CPC, prevê que: “Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”. Ressalto que além da previsão no ordenamento 

jurídico vigente, a possibilidade de extinção do feito ante a ausência do 

recolhimento das custas vem disciplinada na CNGC/MT, no item 2.14.2.1 - 

“Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará 

o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria (...)”. 

Percebe-se que a exequente não efetuou o recolhimento das despesas 

iniciais do cartório distribuidor no prazo estipulado, apesar de devidamente 

intimada, na pessoa de seu patrono constituído, descumprindo o comando 

estabelecido no artigo 290, do CPC e pela CNGC/MT. Ex positis, 

considerando a inércia da credora, que não promoveu os atos 

necessários para o prosseguimento do feito, no tocante ao recolhimento 

das custas iniciais, julgo extinto o processo, com amparo no artigo 485, 

inciso IV e X, do CPC e determino o cancelamento/baixa da distribuição 

com base no art. 290, do CPC. Sem custas, face as determinações 

constantes na CNGC e sem verba honorária uma vez que a angularização 

não se aperfeiçoou. Transitada em julgado remeta os autos ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 21 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009106-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

MOISES PEDRO DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDIR RODRIGUES MESQUITA (RÉU)

GOIANAO PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009106-84.2017.8.11.0003. Ação Monitória Autor: Moisés 

Pedro de Paula Réus: Audir Rodrigues Mesquita e outro Vistos etc. 

MOISÉS PEDRO DE PAULA, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

MONITÓRIA contra AUDIR RODRIGUES MESQUITA e outro, também 

qualificados no processo. O pedido dos benefícios da Justiça Gratuita foi 

indeferido (Num. 11981736). Intimado para proceder o recolhimento das 

custas processuais o demandante pleiteou a reconsideração da decisão, 

a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (Num. 13249740). Ato 

contínuo o autor informou a impossibilidade do recolhimento e pugnou pelo 

cancelamento da distribuição (Num. 13648925). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção do 

processo ante a ausência do recolhimento do valor das despesas iniciais. 

O artigo 290, do CPC, prevê que: “Será cancelada a distribuição do feito 

se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. 

Ressalto que além da previsão no ordenamento jurídico vigente, a 

possibilidade de extinção do feito ante a ausência do recolhimento das 

custas vem disciplinada na CNGC/MT, no item 2.14.2.1 - “Não havendo 

preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará o fato, enviará 

o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do 

mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria (...)”. Percebe-se que 

o autor não efetuou o recolhimento das despesas iniciais do cartório 

distribuidor no prazo estipulado, sob o argumento de impossibilidade 

financeira. Ex positis, considerando a inércia do credor, que não 

promoveu os atos necessários para o prosseguimento do feito, no tocante 

ao recolhimento das custas iniciais, julgo extinto o processo, com amparo 

no artigo 485, inciso IV e X, do CPC e determino o cancelamento/baixa da 

distribuição com base no art. 290, do CPC. Sem custas, face as 

determinações constantes na CNGC e sem verba honorária uma vez que a 

angularização não se aperfeiçoou. Transitada em julgado remeta os autos 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 

21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001674-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

JOSE CLAUDIO ARAUJO SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001674-77.2018.8.11.0003. Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT Autor: José Cláudio Araújo Santos Ré: Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Vistos etc. JOSÉ CLÁUDIO 

ARAÚJO SANTOS, devidamente qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, também 

qualificada no processo. O autor ingressou com a presente ação, 

pleiteando o recebimento da indenização do seguro DPVAT, em razão das 

lesões sofridas no acidente automobilístico descrito na exordial. Requer a 

procedência do pedido inicial. Juntou documentos. Intimado para emendar 

a inicial, no tocante à juntada do pedido administrativo, o demandante não 

cumpriu o comando judicial, quedando-se inerte (Id. 14852431). Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. O requerente apesar 

de intimado, na pessoa de seu advogado constituído, via DJE, para 

emendar a inicial, instruindo-a com cópia do prévio pedido administrativo 

de cobrança do Seguro DVAT formulado perante a seguradora, não 

cumpriu tal desiderato. Os artigos 320, 321, 330, III e IV e 485, I e VI, do 

Código de Processo Civil, são claros quando asseveram: “Art. 320. A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único: Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) III - o 

autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as prescrições 

dos arts. 106 e 321. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - 

indeferir a petição inicial; (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de 

interesse processual;” A incontroversa arguida pelo demandante a 

justificar o descumprimento da ordem judicial, é que inexiste 

obrigatoriedade do prévio pedido administrativo como requisito de 

condição da ação – interesse de agir. É sabido que o interesse processual 

é entendido como a necessidade de fazer uso da demanda judicial para se 

alcançar a tutela pretendida - resistida ou insatisfeita - e sua utilidade na 

satisfação dos anseios de quem vêm a juízo. Ensina Daniel Amorim 

Assumpção Neves, in Manual de direito processual civil, volume único, 8ª. 

ed., Editora Juspodivm, 2016, p. 74/75: “(...) o interesse de agir deve ser 

analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da 

tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção 

jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o 

autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção 
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do Poder Judiciário”. (grifei) Muito embora esta magistrada, em processos 

anteriores da mesma natureza, tenha se posicionado acerca da 

desnecessidade do pedido administrativo para o ingresso da Ação de 

Cobrança do Seguro DPVAT, vê-se que há decisão em sentido contrário, 

proveniente de julgamento de Recurso Extraordinário repetitivo, com 

repercussão geral. Neste caso, há que se adotar os entendimentos 

emanados pelo STF e STJ, até mesmo porque, essa é a direção dada pelo 

CPC em seu art. 927, onde determina que os juízes observarão 

(obrigatoriamente), os precedentes judiciais, que dentre outros, estão 

elencados os acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivo. Com as inovações advindas com a vigência do Novo 

Código de Processo Civil, está a formação de precedentes judiciais, com o 

fito de uniformizar as decisões. Daniel Amorim Assumpção Neves, ensina 

o que são os precedentes: “Precedente é qualquer julgamento que venha 

a ser utilizado como fundamento de um outro julgamento que venha a ser 

posteriormente proferido. Dessa forma, sempre que um órgão jurisdicional 

se valer de uma decisão previamente proferida para fundamentar sua 

decisão, empregando-a como base de tal julgamento, a decisão 

anteriomente prolatada será considerada um precedente. (…) Como se 

pode notar, o precedente é objetivo, já que se trata de uma decisão 

específica que venha a ser utilizada como fundamento do decidir em 

outros processos. (..) Isso não significa exigir-se a identidade dos fatos 

presentes nos precedentes, mas uma proximidade suficiente para ensejar 

a mesma solução jurídica.” Nesse sentido, o STF em julgamento de 

Recurso Especial repetitivo nº 631.240-MG, com repercussão geral, firmou 

o “Tema 350 - Prévio requerimento administrativo como condição para o 

acesso ao Judiciário”, decidindo: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 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. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 

entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado.(…) 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

(…)” Em razão do precendente firmado no Acórdão supra, seus 

fundamentos tem sido utilizado por analogia nos julgamento dos Recursos 

Extraordinários repetitivos que versam acerca do pedido administrativo 

para recebimento do Seguro DPVAT: “Esta Corte já firmou entendimento no 

sentido de que 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 ensejarem a necessidade de manifestação judiciária do 

Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o 

qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, 

consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, 

Sessão do dia 03/9/2014, nos termos do seguinte trecho 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.” (RE 839353 / MA - Rel. Min. Luiz Fux)”. Assim, 

não tendo o autor ingressado com pedido prévio diretamente a 

seguradora, inexiste pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não havendo, portanto, interesse de agir porque não houve 

lide ou direito violado a justificar a intervenção do Poder Judiciário. Ressai 

que ante a existência do precedente judicial, os Tribunais Pátrios vem 

decidindo uniformemente sobre a questão: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DE DPVAT. EXIGIBILIDADE DE COMPROVAR O 

PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR CONFIGURADO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 631.240/MG. I- 

E necessário à autora que demonstre ter feito o prévio requerimento nas 

vias administrativas, para o recebimento do seguro DPVAT. II- 

Posicionamento adotado pela Suprema Corte em sede de Repercussão 

Geral no RE nº 631.240/MG. III- Ausente o interesse de agir, logo correto é 

o indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do 

mérito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, AC 

04226362620158090006, Des. Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível, julg. 

07.02.2017, publ. 17.02.2017).” “PROCESSO CIVIL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – cobrança de indenização securitária – CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA – A 

controvérsia, quanto à necessidade de requerimento administrativo prévio, 

para o ajuizamento de ação pleiteando a concessão de benefício 

previdenciário, foi decidida pelo STF, no RE 631.240/MG, com repercussão 

geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no dia 03 de setembro de 

2014 – Essa decisão se aplica aos casos de cobrança de seguro DPVAT, 

respeitada a regra de transição mencionada no julgado, que determinou 

que, para as ações ajuizadas até 03 de setembro de 2014, sem prévio 

requerimento administrativo, caso a ré apresente contestação discutindo o 

mérito, está caracterizado o interesse de agir ante a resistência à 

pretensão. Para as ações ajuizadas após essa data, há necessidade de 

comprovação de requerimento administrativo prévio – Nesse caso, 

contudo, considerando que esta ação foi ajuizada no dia 10 de dezembro 

de 2015, de rigor, a extinção do processo por falta de interesse de agir, 

uma vez que a autora não comprovou a existência de requerimento 

administrativo prévio, fato esse sequer mencionado na inicial – Recurso 

desprovido. (TJSP, APL 10070009520158260038, Relator: Carlos Von 

Adamek, 34ª Câmara de Direito Privado, jul e publ. 18.04.2017)”. Ainda, 

sobre o tema este e. TJMT também tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574 / 

SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir porque não há lide a justificar a 

intervenção do Poder Judiciário. (Ap 151547/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE ATIVA - 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574 / SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Assim, inexistindo 

pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse 

de agir porque não há lide a justificar a intervenção do Poder Judiciário.” 

(TJMT – Ap 112386/2014, Desa. MarilsenAndrade Addario, Segunda 

Câmara Cível, j. em 04/02/2015, DJE 10/02/2015). “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - ART. 267, I, C/C ART. 282, II, C/C ART. 284, PARÁGRAFO 

ÚNICO, C/C ART. 295, I, DO CPC - DETERMINAÇÃO PARA O AUTOR 

EMENDAR A INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - RECURSO DESPROVIDO. O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/8/2011, DJe 08/8/2011). 

Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário.” (TJMT - Ap 64729/2014, Des. Adilson 

Polegato de Freitas, PrimeiraCâmara Cível, j. em 07/10/2014, DJE 

16/10/2014). Desse modo, tendo sido outorgado prazo para emendar a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 345 de 487



inicial, comprovando pedido prévio administrativo de cobrança do seguro 

DPVAT e, diante da inércia da parte autora, que não o fez no prazo 

estabelecido, esta deve suportar o ônus do não cumprimento do ato 

processual. Ex positis, indefiro a petição inicial (CPC, 330, III e IV), e por via 

de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, 

I e IV c/c 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais, contudo resta 

suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência judiciária 

gratuita, que ora defiro. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários 

advocatícios, uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000531-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEISS & NAKAYAMA LTDA (AUTOR(A))

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MARTINEZ REBELLATO (RÉU)

IGOR GIRALDI FARIA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000531-53.2018.8.11.0003. Ação Monitória Requerente: 

Weiss & Nakayama Ltda Requerido: Paulo Martinez Rabellato Vistos etc. 

WEISS & NAKAYAMA LTDA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

MONITÓRIA em face de Paulo Martinez Rabellato, também qualificado no 

processo. As partes informam que entabularam acordo e pugnam pela 

homologação e suspensão do feito até o seu integral cumprimento (Id. 

12807872.). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Apesar das partes consignarem no acordo pela suspensão do feito até 

seu integral cumprimento, observa-se que o pacto firmado põe fim ao 

litígio, vez que havendo eventual descumprimento da avença comportará a 

execução da sentença homologatória, nos termos do artigo 515, II, do CPC, 

pelo quedeixo de determinar a suspensão do feito. 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. 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, 21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005579-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PALACIO MENDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOSE VALDETE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPOLY TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005579-27.2017.8.11.0003. Ação de Embargos à Execução 

Embargantes: José Valdete de Oliveira e Antônia Palácio Mendes de 

Oliveira Embargada: Transpoly Transportes Ltda Me Vistos etc. JOSÉ 

VALDETE DE OLIVEIRA e ANTÔNIA PALÁCIO MENDES DE OLIVEIRA, 

qualificados nos autos, ingressaram com AÇÃO DE EMBARGOS À 

EXECUÇÃO contra TRANSPOLY TRANSPORTES LTDA ME, também 

qualificada no processo. O pedido para concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita foi indeferido, sendo determinado o recolhimento das 

custas processuais/taxas judiciárias (Num. 11922319). Os embargantes 

quedaram-se inertes, deixando transcorrer in albis o prazo sem o devido 

pagamento das custas (Num. 14527193). Vieram-me os autos conclusos. 

É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção do processo ante 

a ausência do recolhimento do valor das despesas iniciais. O artigo 290, 

do CPC, prevê que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. Ressalto que além 

da previsão no ordenamento jurídico vigente, a possibilidade de extinção 

do feito ante a ausência do recolhimento das custas vem disciplinada na 

CNGC/MT, no item 2.14.2.1 - “Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) 

dias, a secretaria certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para 

análise acerca do julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento 

definitivo pela secretaria (...)”. Percebe-se que os embargantes não 

efetuaram o recolhimento das despesas iniciais do cartório distribuidor no 

prazo estipulado, apesar de devidamente intimada, na pessoa de seu 

patrono constituído, descumprindo o comando estabelecido no artigo 290, 

do CPC e pela CNGC/MT. Ex positis, considerando a inércia dos 

demandantes, que não promoveram os atos necessários para o 

prosseguimento do feito, no tocante ao recolhimento das custas iniciais, 

julgo extinto o processo, com amparo no artigo 485, inciso IV e X, do CPC 

e determino o cancelamento/baixa da distribuição com base no art. 290, do 

CPC. Sem custas, face as determinações constantes na CNGC e sem 

verba honorária uma vez que a angularização não se aperfeiçoou. Junte 

cópia desta decisão no fe i to  execut ivo sob o n º 

1004782-85.2016.8.11.003. Transitada em julgado remeta os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004998-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

ELIANE ALMEIDA BENEVIDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004998-75.2018.8.11.0003. Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT Autora: Eliane Almeida Benevides Ré: Companhia Excelsior de 

Seguros Vistos etc. ELIANE ALMEIDA BENEVIDES, devidamente 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT em face de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, também 

qualificada no processo. A autora pugnou pela desistência do feito (ID. 

14074804). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

A hipótese é de extinção, não necessitando da anuência da parte 

contrária, tendo em vista que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência apresentada 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. Isento de custas face o benefício 

da Justiça Gratuita, que ora concedo. Deixo de condenar a autora ao 

pagamento de honorários advocatícios uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelo litigante, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001779-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA ALVES DA FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001779-88.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A Requerida: Alessandra 

Alves da Fonseca Vistos etc. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de ALESSANDRA ALVES DA FONSECA, também 

qualificada no processo. No curso do processo as partes entabularam 

acordo e requerem sua homologação e a consequente extinção do feito 

(Num. 14099360). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, 
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vez que o mesmo já foi devidamente cumprido (Num. 14099362). Ex 

positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo do artigo 487, III, “b”, 

do CPC. Custas processuais já recolhidas. Os valores depositados nos 

autos já foram levantados em favor do credor. Honorários advocatícios na 

forma pactuada. Proceda a baixa da restrição existente nos autos, junto 

ao Sistema Renajud (placa JZX6702). Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

21 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001580-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

VALESKA MACHADO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001580-66.2017.8.11.0003. Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por danos morais Autora: Iracilda 

Alves da Costa Ré: Telefônica Brasil S.A Vistos etc. IRACILDA ALVES DA 

COSTA, devidamente qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A, também qualificada 

no processo. No curso do processo a autora pugnou pela desistência do 

feito (Id. 14773310). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando da anuência da parte 

contrária, vez que apesar de citada não apresentou contestação. Ex 

positis, homologo a desistência apresentada pelo requerente, para os fins 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, contudo 

resta suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência judiciária 

gratuita concedida nos autos. Deixo de condenar a requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios uma vez que a requerida é revel. 

Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pela 

litigante, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 21 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009453-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENIA MARIA BEZERRA REIS DE MURO (ADVOGADO(A))

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (EXECUTADO)

 

Intimação do patrono do autor para que no prazo legal se manifeste sobre 

a certidão do Sr. Oficial de Justiça ID.13658484.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004408-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DORNELLES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MATEUS AUGUSTO CARDOSO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000905-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ULLE BARBOSA (AUTOR(A))

SARAH BEZERRA SCHEFFER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000698-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE GIOVANA FABRIS (RÉU)

WILLIAM DOUGLAS GOUVEIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que me desloquei até ao 

endereço mencionado, no entanto, não encontrei os requeridos. Certifico 

que a residência em questão se encontrava vazia, sem móveis e 

aparentando estar desabitada. Ainda, certifico que o morador da casa em 

frente (quadra 10, casa 09) afirmou desconhecer os requeridos. 

RONDONÓPOLIS/MT, 27 de junho de 2018. ALEXANDRE EDUARDO 

NARLOCH DE SOUZA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004548-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. V. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

REMI CRUZ BORGES (ADVOGADO(A))

HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SANDRA ROSANE BOTTURA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (REQUERIDO)

ELEN DANA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAURO HENRIQUE PINHEIRO (TESTEMUNHA)

PAULO SERGIO DE PAULA RIBEIRO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004548-35.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: J. M. V. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME, 

HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS, SANDRA ROSANE BOTTURA DOS 

SANTOS REQUERIDO: FERTILIZANTES HERINGER S.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 27/09/18 às 14:00h. Intime-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004091-71.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BORTOLUZZI (RÉU)

VILSON LUIZ BORTOLUZZI (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, se 

manifestar na Carta Precatória distribuída para a Comarca de Matupá, 

código: 66440, número único: 746-47.2017.811.0111, conforme ofício 

juntado nesta data.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004941-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001300-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELLY CRISTINA PEREIRA MEDEIROS (REQUERENTE)

MARCELO SOUZA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000914-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

ARNALDO PEREIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

SERASA S/A. (RÉU)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001951-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL REGO BRAZ (AUTOR(A))

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

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-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)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001517-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono do autor para que, no prazo legal manifeste sobre a 

juntada do Oficio do Detran ID.13641454.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001335-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA GUIMARAES (EXEQUENTE)

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ALECXANDER PEREIRA BICALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001335-21.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: JULIANA PEREIRA GUIMARAES EXECUTADO: ALECXANDER 

PEREIRA BICALHO Vistos e examinados. Cuida-se de EMBARGOS A 

EXECUÇÃO com pedido de suspensão do processo executivo. 

Independente de penhora, depósito ou caução (art. 914 do CPC) RECEBO 

OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, uma vez que a tempestividade dos 

mesmos já está certificada nos autos. Nos termos do disposto no artigo 

919 do CPC, os embargos não terão efeito suspensivo. Contudo, o §1º do 

citado dispositivo prevê que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, 

atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos 

para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Neste diapasão, 

os embargos somente suspenderão a execução quando, de forma 

excepcional, cumulativamente, ocorrerem os requisitos previstos no artigo 

300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ocorre que, no presente feito, 

entendo não ter restado evidenciado o perigo de dano. É que, como se 

sabe, o dano necessário para o deferimento do efeito suspensivo aos 

embargos do devedor deve decorrer direta ou indiretamente do 

prosseguimento da ação executiva, e não exclusivamente do 

prosseguimento e concretização de atos expropriatórios inerentes à 

própria execução. No caso, o dano grave que supostamente adviria da 

não atribuição do almejado efeito suspensivo seria simples 

prosseguimento da execução, com os atos expropriatórios, o que não é 

suficiente para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. 

Registro que a lesão grave, a que refere a lei, para fins de concessão de 

efeito suspensivo, requer a presença de dano diverso do mero 

prosseguimento da execução, com os atos a ela inerentes. Nesse sentido 

é a orientação da jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE 

CONCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ART. 739-A, §1º, DO 

CPC – DECISÃO CONFIRMADA – AGRAVO DESPROVIDO. Não 

demonstrados nos autos fundamentos relevantes e, além disso, que o 

prosseguimento da ação de execução causará ao executado lesão de 

difícil ou incerta reparação deve ser mantida a decisão que indeferiu o 

efeito suspensivo aos embargos, vez que ausentes os requisitos do art. 

739-A, §1º, do CPC/73.” (AI 72159/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 

10/04/2017). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...). EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 

739-A, § 1º, DO CPC\73. DECISÃO CONFIRMADA. O art. 739-A do CPC\73 

prevê que os embargos do devedor não possuem efeito suspensivo, 

sendo possível, contudo, sua concessão como medida excepcional, 

quando o Magistrado constatar serem relevantes os fundamentos da 

impugnação e o prosseguimento da execução causar dano grave, 

irreparável ou de difícil reparação ao embargante, o que não ocorre no 

presente caso. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70068729714, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 18/04/2016, DJE: 

26/04/2016). E, com efeito, realmente não se vê como, só do 

prosseguimento da execução, possa decorrer para o executado grave 

dano de difícil ou incerta reparação, já que ele não trouxe outros fundados 

motivos que pudessem ensejar o deferimento da medida requestada. Isto 

posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Ouça-se o exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I). Após, conclusos para 

julgamento imediato do pedido ou designação de audiência (art. 920, inciso 
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II). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003979-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ALEXANDRE CAMPOS FILHO (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, informar 

o atual endereço do requerido, e para no mesmo prazo efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do seguinte 

caminho: site do Tribunal de Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão 

de guias, devendo informar a numeração única e o endereço da diligência. 

Após deverá anexar aos autos a guia e o comprovante de seu 

pagamento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001343-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO (ADVOGADO(A))

J. W. K. NEUBERN - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SERGIO DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

SENTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001343-66.2016.8.11.0003 AUTOR: J. W. K. NEUBERN - 

ME Advogado do(a) AUTOR: RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - MT15606/O 

RÉU: SENTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA - EPP Advogado 

do(a) RÉU: ANTONIO SERGIO DA SILVEIRA - SP111074 DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001986-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR VENANCIO DE ANDRADE (AUTOR(A))

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001986-87.2017.8.11.0003 AUTOR: ODAIR VENANCIO 

DE ANDRADE Advogado do(a) AUTOR: SIRLENE FERNANDES DE 

OLIVEIRA - MT21267/O RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 
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Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008659-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AURA DA COSTA DOMINGUES (AUTOR(A))

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008659-96.2017.8.11.0003 AUTOR: AURA DA COSTA 

DOMINGUES Advogado do(a) AUTOR: SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS - 

MT11415/O-O RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) RÉU: 

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O DECISÃO 

Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006634-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006634-13.2017.8.11.0003 AUTOR: JOSE CARLOS DA 

SILVA Advogado do(a) AUTOR: JOAO RICARDO FILIPAK - MT0011551S-O 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

MT0008506S-A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do 

Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008217-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Ritter (ADVOGADO(A))

WEBERSON FERREIRA ALVES (AUTOR(A))

ROVALDO MIRANDA DE MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 724792 Nr: 5760-84.2013.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADEMAR MATOS DA SILVA, 

ADEMAR DE MATOS SILVA JUNIOR, CELIA CRISTINA MATOS DA SILVA, 

CARLA DENISE ALVES MATOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELS0N SOUSA MIRANDA - 

OAB:16.514

 Intimação da parte autora para, no prazo legar dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção, considerando tratar os autos de Meta 2/2018-CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 709724 Nr: 4662-98.2012.811.0003

 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: FRANCISCO ALVES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KRIKOR KAYSSERLIAN - 

OAB:26.797/SP, OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - 

OAB:173.448/SP

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

advogada, Drª DANIELA CABETTE DE ANDRADE, OAB/MT 9889-B, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 23.07.2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813453 Nr: 704-65.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 435276 Nr: 3943-87.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DA SILVA GODOY OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria pública - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar a certidão de 

crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 711925 Nr: 6962-33.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIO DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DONIZETE AQUINO DE FREITAS, 

MANOEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/MT, EDSON RITTER - OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar os depósitos das diligências dos Oficiais de Justiça. Devendo 

ser depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante das 

duas diligência, em duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 373323 Nr: 1709-74.2006.811.0003

 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: CARMEM LUCIA DE SOUZA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIA MOREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, WLASIR SILVANO PEREIRA - OAB:2.632-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062, ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 417035 Nr: 12672-73.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E F DE OLIVEIRA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME, ELIANE 

FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO BORRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 339753 Nr: 7982-40.2004.811.0003

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, ANTONIO 

MARTELLO JUNIOR, LEONARDO SANTOS DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIA MUNIZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR SPERANZA 

JUNIOR - OAB:15.290/2000, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:3568-B/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Drª. KAROLINA LAURA DA SILVA, OAB/MT 22.674/O, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 
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encontram com carga desde o dia 10/08/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 408813 Nr: 4505-67.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIMARCOS CAMPOS BENEDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA SABOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XIMENA TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:MT/8.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Drª. XIMENA TEIXEIRA CAMPOS, OAB/MT 8.381, para no prazo 

de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 10/08/2018, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 403813 Nr: 17337-69.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPACOES ADMINISTRACAO E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO POLATO, OTAVIO PALMEIRA DOS 

SANTOS, CARLOS ALBERTO POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO - 

OAB:OAB/MT17.058, EDERSON SANTOS NEVES - OAB:18174, GABRIEL 

GAETA ALEIXO - OAB:11210A, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT11.436, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, LEONARDO 

COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. ALEXANDRE LIMA ROSSONI, OAB/MT 18.581, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 09/08/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 416305 Nr: 11969-45.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO ALVES DA SILVA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE AR COMERCIO DE PECAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE MARTINS KAWABATA - 

OAB:OAB/12389, PAULO DE SOUZA FREITAS JUNIOR - OAB:MT/10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME SCHEIDT MADER - 

OAB:29797/PR, LUCIANO SOBIERAY DE OLIVEIRA - OAB:35340

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. PAULO DE SOUZA FREITAS JUNIOR, OAB/MT 10.632, para 

no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 09/08/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 756711 Nr: 11311-11.2014.811.0003

 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: VILMA INES FILIPAK DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:OAB/ MT 

15499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Drª. JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES, OAB/MT 15.499, para 

no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 08/08/2018, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 442140 Nr: 10808-29.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTACILIO RODRIGUES FONTOURA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - OAB:14553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRAOAB/MT 16.109, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 08/08/2018, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 735838 Nr: 15322-20.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICK SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA DE SOUZA BARROS, WANDERSON 

LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIELLE LARISSA FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Drª. DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB/MT 23.352, 

para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 17/08/2018, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 736647 Nr: 15946-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 
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DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO C PASSINATO 

AMORIM - OAB:OAB/MT7542

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO, OAB/MT 

24.589/O, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os 

autos que se encontram com carga desde o dia 17/08/2018, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 773129 Nr: 3633-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELLUNO LOGISTICA E TRANPORTES LTDA, VILMARI 

TEREZINHA ROSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. R TEXTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Drª. LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO, OAB/MT 18.962/E, 

para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 17/08/2018, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 715846 Nr: 11171-45.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BERTOCCO MEIRELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINE SANTANA 

MOSCON - OAB:OAB/RS 89.093

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. BRUNO SERAFIM SILVA, OAB/MT 19.232, para no prazo de 

03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 16/08/2018, 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.

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 856895 Nr: 2132-48.2017.811.0003

 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): FERNANDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - OAB:21669/O, NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA 

- OAB:OAB/MT23504/O

 Certifico e dou fé que, compulsando os autos e as petições pendentes de 

jun tada ,  INEXISTE QUALQUER COMPROVANTE DE 

DEPÓSITO/PAGAMENTO referente ao processo em epígrafe. Desta forma, 

INTIMO a parte requerida, através de seu advogado, a fim de comprovar 

nos autos o pagamento da transação penal (R$1.000,00, facultado o 

parcelamento de 5 vezes).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 862519 Nr: 4088-02.2017.811.0003

 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): CELSO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 Intimação da parte averiguada para, no prazo de 15 dias, comprovar o 

pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do ROTARY CLUBE 

DE RONDONÓPOLIS, mediante depósito identificado a Conta Corrente nº 

48640-0, Ag. 0809, Banco SICREDI, CNPJ 03.845.005/0001-03, vez que 

consta nos autos somente 3 pagamentos de R$100,00.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002814-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

U. F. D. S. (ADVOGADO(A))

A. D. D. F. (AUTOR(A))

K. D. S. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. J. S. (RÉU)

M. M. M. B. (ADVOGADO(A))

M. C. A. D. A. F. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002814-49.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a 

parte requerida para que materialize o mandado de registro de imóvel, 

instruindo com cópia da inicial e sentença e proceda ao devido registro 

junto ao cartório do 1º Ofício, em cinco dias. Decorrido o prazo os autos 

serão arquivados. Rondonópolis/MT, 21 de agosto de 2018 Geralda 

Esplendo dos Santos Moraes Gestor(a) de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 406330 Nr: 2034-78.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECPDM, EDMDGPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMÁ FERRAZ PEREIRA - 

OAB:18621/0

 Visto.

Considerando as informações de fls. 239, (1º) apensem-se estes autos 

ao processo de numeração única 6806-02.1999.811.0003 – cód. 95005.

Outrossim, para os devidos fins, (2º) FIXO os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento), observado o art. 827, CPC/2015, visto que, mesmo 

com as benesses da “justiça gratuita” contemplada no feito, tais verbas 

são devidas, consoante Súmula 450, do STF, senão vejamos a seguinte 

jurisprudência pertinente:

“(...)Do art. 12 da Lei nº 1.060/1950 extrai-se o entendimento de que o 

beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, deve ser condenado a 

ressarcir as custas antecipadas e os honorários do patrono vencedor. 

Entretanto, não está obrigado a fazê-lo com sacrifício do sustento próprio 

ou da família. Decorridos cinco anos sem melhora da sua situação 

econômica, opera-se a prescrição da dívida. (...) 9. Portanto, o benefício 

da justiça gratuita não se constitui na isenção absoluta das custas e dos 
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honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los enquanto 

perdurar o estado de carência econômica do necessitado, propiciador da 

concessão deste privilégio. Em resumo, trata-se de um benefício 

condicionado que visa a garantir o acesso à justiça, e não a gratuidade em 

si. (...)” (RE 249003 ED, Voto do Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, 

julgamento em 9.12.2015, DJe de 10.5.2016)

Por fim, quanto ao pedido de fls. 233, (3º) OFICIE-SE à Serventia de 

Registro de Imóveis do Município e Comarca de Jaciara/MT, requisitando 

informações nos autos, a respeito de existência ou não de bens imóveis, 

registrados naquela Comarca, em nome do executado, Wellington Oliveira 

da Silva – CPF 631.664.371-34, tudo via MALOTE DIGITAL e sem custas 

(Art. 170 e seguintes da CNGCE-CGJ/MT), consignando o PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS para resposta.

Com a resposta juntada aos autos, (4º) manifeste-se a exequente, 

informando sobre o que de interesse.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Certifique-se.

Após, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 737864 Nr: 595-22.2014.811.0003

 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: SIMONE DAL BÓ, SHEILA DAL BÓ, SOUVENIR DAL' BÓ 

JUNIOR, MICHEL DAL' BÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SOUVENIR DAL BO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Compulsando os autos, verifico que a inventariante juntou aos autos (fls. 

806), a certidão negativa de débito fiscal suscitada às fls. 780/781 e, 

considerando que naquela mesma manifestação, a Procuradoria Estadual 

confirmou sobre a quitação do ITCD, entendo desnecessária nova vista do 

processo à Fazenda Pública.

Portanto, ARQUIVE-SE o processo, procedendo-se o Cartório, com as 

baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 724774 Nr: 5743-48.2013.811.0003

 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: IDIMAR CARVALHO, Lecy de Oliveira Ponte, IRIVALDO 

JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE THEREZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:OAB/MT 16.060, MARCELO ANDRIGO BAÍA EDUARDO - 

OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ).Apesar de estar encartado nos autos, somente o “Termo de Cessão” 

que se refere ao pagamento do interessado IDIMAR CARVALHO, já 

qualificado no processo (fls. 133), verifico, no entanto, que o pagamento 

ao requerente foi realizado na mesma época (15/06/2018), consoante 

demonstrado às fls. 142/143, inclusive, anteriormente ao presente pedido, 

se comparados os horários de transferência e protocolo, restando 

pendente, na realidade, apenas a formalização do outro termo de cessão 

nos autos.Ressalta-se ainda, que o ora requerido, buscando 

resguardar-se, realizou os pagamentos mediante transferência bancária, 

sob a autorização expressa dos interessados (fls. 139 e 142) e o 

requerente, porém, não apresentou qualquer informação referente a 

eventual cancelamento, estorno de transferência ou o próprio extrato por 

período, etc.Por tais razões, INDEFIRO o pedido de cumprimento de 

sentença constante de fls. 134/135 e dou por satisfeita a obrigação de 

pagamento aos herdeiros, conforme demonstrado pelo 

impugnante.INTIME-SE o requerente IRIVALDO JOSE DOS SANTOS, para 

no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, assinar em Cartório, o Termo de Cessão 

pertinente.Findo o prazo referido, considerando a satisfação da 

obrigação, com ou sem a assinatura do termo, ARQUIVE-SE o processo, 

procedendo-se o Cartório, com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 744292 Nr: 4538-47.2014.811.0003

 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: LMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDABDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4538-47.2014.811.0003

Vistos etc.

1. O art. 139, inciso II, do Código de Ritos, prescreve que o juiz deve velar 

pela duração razoável do processo. Tal disposição está alinhada com a 

nova ordem constitucional, a qual situa a dignidade da pessoa humana 

como núcleo do constitucionalismo contemporâneo e pilar do Estado 

Democrático de Direito. Esta nova concepção de justiça constitucional, 

sem dúvida, teve sua tônica com o advento da Emenda Constitucional n.º 

45, promulgada em 08.12.2004, em especial com a consagração do 

princípio da razoável duração do processo, localizado topograficamente 

no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Republicana de 1988, considerando que 

nenhum processo pode tramitar ad eternum, sob o risco de depor contra a 

credibilidade do Poder Judiciário e de suas instituições.

2. Nesta linha de raciocínio, ressai dos autos que ele já se arrasta desde 

2014, portanto, defiro o pleito de fl. 110, pelo que suspendo o processo 

pelo prazo de 3 (três) meses, salientando à parte autora que será a última 

suspensão a ser autorizada pelo juízo neste feito, já que ele não pode se 

eternizar.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 737917 Nr: 637-71.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YRLM, ARL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RINALDO DE ARAUJO - 

OAB:12293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELO JUNIOR - 

OAB:6.370/MT

 Processo n.º 637-71.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 128, intimem-se a parte autora e seu procurador, 

pessoalmente e via DJe, a se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, 

nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de 

extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 

274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 739764 Nr: 1816-40.2014.811.0003

 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: MAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AML, GLM, MM, SLM, MLM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 Processo n.º 1816-40.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Quanto ao teor do v. acórdão de fls. 273/276, anverso e verso, 

manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias.

 2. Após, em não havendo novas manifestações, arquivem-se os autos, 

devendo a Sr.ª gestora judiciária proceder com as anotações de estilo.

3. Intimem-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 416595 Nr: 12264-82.2008.811.0003

 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: DAC, RAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO VIEIRA MORAES - 

OAB:18398/GO, RENATO CAPELARI - OAB:16654/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:3727/MT

 Processo n.º 12264-82.2008.811.0003

Vistos etc.

1. Reitere-se a intimação de fl. 173.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 446627 Nr: 1809-53.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WSDA, BADA, AADA, DAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1809-53.2011.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, nota-se que o feito já foi sentenciado, portanto, 

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, 20 de agosto de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 778899 Nr: 5737-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5737-70.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Ante as razões invocadas no pleito de fl. 167, defiro a suspensão do 

feito pelo prazo de 6 (seis) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 777752 Nr: 5339-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIM LOUREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARLETE LUQUES LOUREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15612/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando os esclarecimentos apresentados pela parte autora às fls. 

336/349, dando conta sobre as exigências das Secretarias de Fazenda 

dos Estados de Rio de Janeiro e de Mato Grosso do Sul, bem como 

estando, a maior parte do Espólio, localizada nas referidas Unidades 

Federativas, tenho por bem em reconsiderar a decisão de fls. 335, 

REVOGANDO-A PARCIALMENTE, apenas no que se refere ao 

indeferimento da homologação do plano de partilha.

Assim, por consequência, atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO a partilha dos bens deixados pela “de cujus” ARLETE 

LUQUES LOUREIRO, conforme plano demonstrado pelo inventariante às 

fls. 165/173, consignando o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS para 

apresentação dos comprovantes de recolhimento do imposto pertinente.

No mais, persiste a decisão tal como está lançada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário ao lançamento do Imposto devido.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 754268 Nr: 9927-13.2014.811.0003

 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: AKAM, TAM, RCADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DIAS IORA - 

OAB:20073/E, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT, SÉRGIO 

LUIZ PESCE - OAB:12460-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAINE NAHANE MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 18122, VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - OAB:11.230-B

 Processo n.º 9927-13.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 185.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 700563 Nr: 8534-58.2011.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDBPP, AMPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054

 Processo n.º 8534-58.2011.811.0003

Vistos etc.

 1. Recebo a presente habilitação, nos termos do art. 689, do Código de 

Processo Civil, pelo que suspendo o processo principal até o trânsito em 

julgado da sentença de habilitação (art. 692, CPC).

 2. Citem-se pessoalmente os requeridos para que se manifestem no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposição do art. 690, CPC.

3. Decorrido o prazo para manifestação, venham-me os autos conclusos.

 4. Intime-se.

5. 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.: 339054 Nr: 7335-45.2004.811.0003

 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: PLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCS, NC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ALVES DE SOUSA - 

OAB:8.553/MT, ELY SILVA DE ALMEIDA - OAB:8552/MT, HENRIQUE 

MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2004/588

Vistos etc.

1. A toda evidência, analisando os autos com vagar, nota-se que o feito já 

se encontra sentenciado, com sentença transitada em julgado (fl. 57).

2. Assim, não obstante as razões invocadas no pleito 51/56, não há se 

falar em análise de quaisquer novos pedidos, ante a extinção do feito, bem 

como por não se tratar de cumprimento de sentença, devendo o 

interessado, caso queira, ingressar com nova ação perante o juízo 

competente.

3. Portanto, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 745895 Nr: 5504-10.2014.811.0003

 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: MAM, ALAM, JDFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Processo n.º 5504-10.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 74, intimem-se a parte autora e seu procurador, 

pessoalmente e via DJe, a se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, 

nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de 

extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 

274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 443183 Nr: 11851-98.2010.811.0003

 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: CES, LSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDC, MFOC, ROA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisla Estela Miranda Porto - 

OAB:MT0022325O, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551, 

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JANIELLY LOPES DOS SANTOS - OAB:19882/O

 Processo n.º 11851-98.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para sua manifestação, no 

prazo legal.

2. Após, venham-me os autos conclusos.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 818289 Nr: 2312-98.2016.811.0003

 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: MJDF, LDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 21. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 487, 

inciso I, do Estatuto Processual Civil, fixando a título de alimentos o valor 

de um terço do salário mínimo vigente, correspondendo hoje ao valor de 

R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), devidos pela parte demandada à 

parte autora, a ser depositado em conta bancária de titularidade de sua 

representante, até o dia 10 (dez) de cada mês.22. Sem condenação em 

custas e nem em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça.23. 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, 20 

de agosto de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 804429 Nr: 16097-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHGDS, MRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16097-64.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 56, anverso e verso, para que seja oficiado à Caixa 

Econômica Federal a fim de que informe ao juízo acerca da existência de 

saldo de FGTS/PIS em favor do executado, no prazo de 30 (trinta) dias.

 2. Após, abra-se vista dos autos às partes e, em seguida, ao 

representante do Ministério Público.

3. Empós, conclusos.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 715294 Nr: 10561-77.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHBC, VSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VITOR SOUSA DA 

MATA - OAB:OAB/MT15698, PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641

 11. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, defiro o pleito formulado pela parte autora (ID: fls. 

103/104), 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. Intime-se. 13. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 20 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 804431 Nr: 16098-49.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHGDS, MRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16098-49.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 53, 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.

2. Empós, abra-se vista dos autos às partes e ao representante do 

Ministério Público, para que requeiram o que de direito, no prazo legal.

3. Intime-se

4. 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.: 788487 Nr: 9619-40.2015.811.0003

 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 9619-40.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 46/47, anverso e verso, devendo a parte requerida 

ser citada na forma editalícia, nos moldes do art. 256, inciso II, do Código 

de Ritos.

2. Se decorrido o prazo do edital sem manifestação da parte demandada, 

em atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio, 

desde já, como curador especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir 

Badra Dib, para o patrocínio dos interesses da parte requerida, devendo 

ser intimado para requerer o que de direito.

3. Após, abra-se vista dos autos à parte autora e ao representante do 

Ministério Público, para sua manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 4. Empós, conclusos.

5. 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.: 820571 Nr: 3190-23.2016.811.0003

 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:

 Processo n.º 3190-23.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 37/38, anverso e verso, devendo a parte requerida 

ser citada na forma editalícia, nos moldes do art. 256, inciso II, do Código 

de Ritos.

2. Se decorrido o prazo do edital sem manifestação da parte demandada, 

em atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio, 

desde já, como curador especial a UNIASSELVI, representada pelo Dr. 

José Sérgio Martins Ribeiro, para o patrocínio dos interesses da parte 

requerida, devendo ser intimado para requerer o que de direito.

3. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público.

4. Empós, conclusos.

5. 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.: 746464 Nr: 5870-49.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVPDSS, RVPDSS, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5870-49.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 73.

 2. Intime-se.

3. 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.: 716874 Nr: 12280-94.2012.811.0003

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12280-94.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Não obstante a decisão de fl. 91, defiro, na íntegra, a cota ministerial de 

fl. 95, pelo que determino a designação de nova data para realização do 

exame médico, conforme decisão de fl. 43.

2. Intime-se a parte requerente no endereço indicado à fl. 88, conforme 

requerido à fl. 90.

3. Com a juntada da perícia médica, abra-se vista dos autos ao Ministério 
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Público.

4. Após, conclusos.

5. 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.: 749221 Nr: 7354-02.2014.811.0003

 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: LSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR PAVAN - 

OAB:20.053, FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843/O, GUILHERME 

AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13.047-MT, LORENA DE 

OLIVEIRA FERREIRA NATES - OAB:23357/O

 4. Neste sentido, entende a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER 

E PAGAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. 

IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DA IDENTIDADE DE PROCEDIMENTO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 780 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PRECEDENTES. PROCEDIMENTO QUE DEVE OBSERVAR O RITO PRÓPRIO 

ESTABELECIDO PARA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGOS 534 E 535, DO 

CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP. Ag. 

2135926-26.2017.8.26.0000. 3ª Câmara de Direito Público. Relator Des. 

Amorim Cantuária. Julgado em 20.02.2018. Publicado em 22.02.2018). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Cumulação, na 

execução, de obrigação de fazer e obrigação de pagar – Impossibilidade – 

Diversidade de ritos que impede a execução em conjunto sob pena de 

tumulto processual, que vem em prejuízo da própria finalidade da 

cumulação das execuções – Inteligência da regra do artigo 780 do Código 

de Processo Civil – Recurso improvido.” (TJSP. Ag. 

21358292620178260000. 7ª Câmara de Direito Público. Relator Des. Luiz 

Sérgio Fernandes de Souza. Julgado em 30.10.2017. Publicado em 

30.10.2017). 5. Assim, ante o exposto, intime-se a parte exequente para 

que informe, no prazo legal, qual rito deverá ser seguido. 6. Intime-se. 7. 

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.: 714432 Nr: 9637-66.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFDSC, ASCJ, MNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9637-66.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Apensem-se os autos aos Procs. Códs. 332390, 346890 e 707747.

2. Após, venham-me os autos conclusos.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de agosto de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 782828 Nr: 7353-80.2015.811.0003

 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: VVDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVHA, JIH, ASDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZIMAR DA CRUZ 

MAGALHÃES - OAB:MT/11.689, NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE OLIVEIRA 

SANTIAGO - OAB:24.548/ES, FLAVIA CHEQUETTO DA FONSECA - 

OAB:22.654/ES, JONDERSON DE ALMEIDA GARCIA - OAB:5752/ES

 Ante o não cumprimento da derradeira decisão na data aprazada, 

impusiono o feito com a finalidade de intimar as partes para que 

compareçam ao Laboratório São João, situado à Av. João Ponce de 

Arruda, n.º 2196, Centro, Rondonópolis - MT, no dia 05/09/2018, às 

9h30min, para coleta do material genético e consequente realização do 

exame pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 756536 Nr: 11199-42.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVAT, DFTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Restando infrutífera a tentativa de realização da busca on-line, 

conforme atesta o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores, 

intime-se a parte autora a se manifestar, no prazo legal.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de julho de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005886-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE MARIA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCELLO MARK DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS NETO (HERDEIRO)

ANDRESSA LOPES DOS SANTOS (HERDEIRO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005886-44.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Primeiramente, 

revogo a decisão de ID: 14431193. 2. Trata-se de alvará judicial proposto 

por DIONE MARIA LOPES DOS SANTOS pretendendo transferência de um 

imóvel ao Sr. Edson Yashinori Harada. 3. Ocorre que, compulsando os 

autos com vagar, vê-se que a parte autora busca que o juízo autorize a 

transferência de um imóvel para o Sr. Edson Yashinori Harada. No 

entanto, o imóvel se encontra em nome da imobiliária Catalão Engenharia e 

Empreendimentos Imobiliários LTDA, conforme se verifica da matrícula de 

ID: 14426425, e nem a imobiliária e nem o Sr. Edson Yashinori Harada são 

partes do presente alvará. 4. A parte autora alega ainda que a imobiliária 

se recusa a transferir o bem ao suposto proprietário, informando que seria 

necessário que o imóvel constasse no inventário do falecido, Sr. Josias 

Ferreira dos Santos Filho. 5. Da análise vagarosa dos autos, observa-se 

que estão ausentes, neste caso, duas condições da ação, quais sejam, o 

interesse de agir e a legitimidade da parte requerente, pois esta não 

comprovou a propriedade do bem, o que é imprescindível para sua 

transferência e postulação em juízo, bem como não pode demandar em 

juízo direito que pertence a outrem. 6. Portanto, percebendo o juízo a 

inépcia da inicial, a ilegitimidade das partes ou a falta de interesse 

processual, deverá indeferir a petição inicial, conforme dispõe o art. 330, 

da Lei Processual Civil, ipsis literis: “Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - 

o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as 

prescrições dos arts. 106 e 321.” 7. Ademais, ressai dos autos que a 
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pretensão esposada pela autora deverá ser requerida no juízo 

competente, uma Vara Cível, em ação própria, pelo Sr. Edson Yashinori 

Harada em face da imobiliária, e não em alvará judicial. 8. Ante o exposto, 

por considerar insanáveis os vícios processuais supra, indefiro a petição 

inicial e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO sem resolução do 

mérito, ex vi dos arts. 330, incisos II e III e 485, inciso I, do Código de Ritos. 

9. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, por serem incabíveis à espécie. 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, 21 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Edital Intimação

AUTOS Nº 1003279-29.2016.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos 

Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que Gleide Felix dos Anjos move contra Lucas Eduardo Felix 

Mattos, sendo decretada a interdição deste conforme se vê da sentença 

seguinte: "12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o 

pedido inicial, em conformidade com o art. 487, I, do Codex Processual 

Civil, para decretar a interdição de LUCAS EDUARDO FELIX MATTOS 

(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 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, 

GLEIDE FELIX DOS ANJOS. 14. Em atenção ao disposto no art. art. 755, 

§3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, III, do Diploma Civil, inscreva-se o 

presente decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa 

local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17.Decorrido o prazo, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

03 de outubro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.". Eu, 

JBBS, o digitei.

AUTOS 1009206-39.2017.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processou por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que ADELINA PEREIRA DOS SANTOS move contra NADIR 

DE SOUZA ARAÚJO, sendo decretada a interdição deste conforme se vê 

da sentença seguinte: "12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que 

dos autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo 

procedente o pedido inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, do 

Codex Processual Civil, para decretar a interdição de NADIR DE SOUZA 

ARAÚJO (qualificada nos autos), declarando-a incapaz de exercer 

pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, 

ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei 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, Sr.ª ADELINA PEREIRA DOS SANTOS. 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, 15 de junho de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS. Juiz de Direito.". Eu, J.B.B.S., o digitei.

AUTOS 1008612-25.2017.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processou por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que MOACIR RIBEIRO DOS SANTOS move contra 

MARCIANO LUCAS DOS SANTOS, sendo decretada a interdição deste 

conforme se vê da sentença seguinte: "12. Ante o exposto e atendendo a 

tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial, em 

conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de MARCIANO LUCAS DOS SANTOS (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, MOACIR 

RIBEIRO DOS SANTOS.14.Em atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei 

Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente 

decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no 

órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 15. 

Expeça-se mandado de inscrição.16. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 17.Decorrido o prazo, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de 

maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS.Juiz de Direito. Eu, J.B.B.S., o 

digitei.

AUTOS 1007832-85.2017.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processou por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que DIVINA DA CRUZ SANTA ROZA move contra 

FRANCISCO FERNANDES DA CRUZ, sendo decretada a interdição deste 

conforme se vê da sentença seguinte: "12. Ante o exposto e atendendo a 

tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial, em 

conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de F.F.C. (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, D.C.S.R. 14. Em atenção ao disposto no art. 

art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, 

inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17.Decorrido o 

prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 02 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz 

de Direito. Eu, J.B.B.S., o digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006751-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. F. B. (ADVOGADO(A))

A. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - 424.346.531-20 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006751-67.2018.8.11.0003 VISTOS. Antonio Alves de Souza e 

Genilda Soares Souza, devidamente qualificados e representados, 

propuseram o presente DIVÓRCIO CONSENSUAL. Destacam que 

contraíram núpcias em 09.09.1980, 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 
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dispensa recíproca na obrigação alimentar. Pugnam pela procedência do 

pedido para que seja decretado o divórcio do casal. Juntam documentos. É 

o relatório. Decido. Prima facie, processe-se em segredo de Justiça, com 

gratuidade processual. Considerando-se a natureza da causa, 

notadamente a ausência de interesse de incapazes, deixo de abrir vista 

dos autos ao Ministério Público, passando desde já ao exame do pedido 

autoral. 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. 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 usar 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. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se. P. I. Rondonópolis, 17 de agosto de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000245-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. G. F. (AUTOR(A))

V. J. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. N. D. S. B. M. (ADVOGADO(A))

A. R. D. S. (ADVOGADO(A))

S. G. D. C. (RÉU)

V. G. D. C. (RÉU)

M. P. D. C. (RÉU)

A. R. D. S. (ADVOGADO(A))

F. G. D. C. (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR resposta ao oficio.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003936-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. D. M. (ADVOGADO(A))

A. L. L. D. A. (AUTOR(A))

G. G. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1003936-97.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como a 

sua emenda. 2. Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 189, 

inciso II, do CPC/2015. 3. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, 

com fundamento no artigo 99, § 3º do novel Código de Processo Civil. 4. 

No que tange à verba alimentar em favor da filha, o genitor que deixa de 

conviver com a mesma deve alcançar os alimentos de imediato. Pelo 

motivo ainda de os alimentos destinarem-se a garantir a sobrevivência de 

quem os pleiteia, precisam ser pagos antecipadamente. Destarte, ante o 

demonstrado vínculo obrigacional alimentar, devem os alimentos 

provisórios ser fixados imediatamente. Ademais, ressai da exordial que o 

requerido é cabo da polícia militar, restando assim demonstrada a sua 

capacidade financeira. Por todo exposto, DEFIRO liminarmente os 

alimentos provisórios requeridos, fixando-os em UM SALÁRIO MÍNIMO 

vigente no país, a ser depositado em conta bancária indicada na exordial. 

5. Oficie-se ao órgão empregador indicado na exordial para que promova 

o desconto em folha de pagamento do requerido e respectivo depósito em 

favor da filha menor, bem como remeta a este juízo, no prazo de cinco 

dias, informações acerca da remuneração percebida pelo demandado 

(salário, gorjetas, comissões, percentagens, gratificações ajustadas, 

diárias para viagens e abonos – art. 457, §1º e ss, da CLT), forte no 

quanto disposto no art. 5º, § 7º, da Lei 5.478/68, no prazo de 15 (quinze) 

dias, consignando que o descumprimento desta determinação importará 

nas penas previstas no art. 22 da r. lei. 6. Designo audiência de 

conciliação para a data de 12 de setembro de 2018, às 15h30min, a 

realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Cite-se o requerido, 

intimando-o a comparecer à audiência aprazada, acompanhado de 

advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. 

Em não havendo acordo na audiência, poderá a parte demandada 

contestar o presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no 

prazo de 15 (quinze) dias a contar da realização da solenidade, sob pena 

de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, 

NCPC). 7. Em seguida, elabore-se estudo psicossocial na residência das 

partes, no prazo de 20 (vinte) dias, manifestando-se as mesmas, em 05 

(cinco) dias. Derradeiramente, dê-se vista ao douto representante do 

Ministério Público. 8. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis-MT, 25 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005097-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. O. (ADVOGADO(A))

H. C. M. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. C. F. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DA DESIGNAÇÃO 

DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 07/11/2018, ÀS 15H30M, 

NO NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DESTA COMARCA. BEM COMO PARA NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, FAZER COMPARECER A PARTE HELEM CRISTINA, NA 

SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DESTA 

COMARCA, PARA ASSINAR TERMO DE GUARDA PROVISÓRIO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 813984 Nr: 870-97.2016.811.0003

 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: KMMT, CMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O, LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS - 

OAB:20.687, LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT20.687, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - 

OAB:8.379/MT, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora da distribuição CP expedida às fls. 75, perante o 

Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT, sob o número 

2593-59.2018.811.0011, bem como da designação de audiência naquele 

Juízo para oitiva da testemunha Claudinei Menacho Morais, a ser realizada 

no dia 30 de agosto de 2018, às 15h.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782152 Nr: 7059-28.2015.811.0003

 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: AUGUSTO CESAR DE MEDEIRO SOARES MACEDO, 

IRACEMA CECARECHI MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, SÉRGIO LUIZ PESCE - OAB:12460-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALESSANDRA DIAS 

IORA, para devolução dos autos nº 7059-28.2015.811.0003, Protocolo 

782152, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422047 Nr: 4322-62.2009.811.0003

 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: JLS, ASDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE SOUZA FREITAS 

JUNIOR - OAB:MT/10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLADIS DENISE MELCHIOR 

(ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 11615-B, JOAO ANTUNES MELCHIOR - 

OAB:OAB/RS51.752

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAROLAINE 

VITORIA DENIZ BRASIL, para devolução dos autos nº 

4322-62.2009.811.0003, Protocolo 422047, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000430-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (AUTOR(A))

NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1000430-16.2018.8.11.0003 VISTO. BANCO PAN S.A. 

opõe embargos de declaração quanto à decisão que indeferiu o pedido de 

tutela de urgência, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos 

legais. Segundo a embargante, a decisão embargada incorreu em 

omissão, porquanto deixou de analisar a suspensão da exigibilidade da 

dívida, mas, apenas trouxe fundamentos inerentes apenas a ulterior 

reconhecimento da ilegitimidade da cobrança, ou a presunção de 

legitimidade do ato administrativo sem analisar, porém, os reais requisitos 

que certamente levariam ao deferimento da tutela almejada. Conheço do 

recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Os 

embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o 

julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo 

julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir 

omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

sentença. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os 

EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não 

tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de 

Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, 

não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, 

modificando o julgado, para adequá-lo ao entendimento esposado pelo 

embargante. Na verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades 

ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos 

declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação do 

julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. Assim 

sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão 

cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os 

embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide. Com 

essas considerações, nego provimento aos embargos de declaração 

apresentados pelo BANCO PAN S.A. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a contestação. 

Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 20 de agosto de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004289-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JESUS SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO N.º 1004289-74.2017.8.11.0003 VISTO. JESUS SOARES DA 

SILVA ajuizou ação para concessão de benefício previdenciário por 

incapacidade decorrente de doença do trabalho em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que é 

segurado da Previdência Social por ter contribuído na qualidade de 

empregado na área de pecuária, sendo que, em julho de 2013, sofreu um 

acidente de trabalho que acarretou traumatismo craniano, paralisia facial, 

dores de cabeça, perda de audição e redução da acuidade visual, razão 

pela qual pleiteia o benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio 

doença/auxílio acidente (fls. 3/9 do PDF). É o relatório. Decido. Analisando 

os presentes autos, verifica-se que o autor ajuizou ação anterior idêntica 

a destes autos, que tramitou na 2ª Vara de Fazenda Pública desta 

comarca, na qual foi proferida sentença de procedência do pedido de 

aposentadoria por invalidez, em 11/04/2006 (código nº 747672 – sistema 

APOLO). Ressalto que o referido processo está na fase de execução de 

sentença, tendo sido, inclusive, implantado o benefício em 25/072017, 

conforme documentos juntados pelo INSS às fls. 58/61 do PDF. O Próprio 

autor confirma às fls. 66 do PDF que o benefício está ativo desde 

25/07/2017. De outro norte, não se justifica a condenação de honorários 

como requerido pelo autor, já que o benefício não foi concedido 

administrativamente, como afirma às fls. 66 do PDF, e sim, em cumprimento 

a decisão judicial em processo anteriormente ajuizado por ele. Ou seja, 

desde que ajuizou a presente ação, o autor já não possuía interesse de 

agir. Desse modo, considerando que benefícios previdenciários não são 

cumuláveis, não há nenhum interesse processual no prosseguimento da 

ação, que deve ser julgada extinta sem resolução do mérito. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REPRODUÇÃO DE 

CAUSA IDÊNTICA JÁ PROPOSTA -LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. A litispendência é um instituto de direito processual que visa a 

impedir a reprodução de causa idêntica já proposta, sendo que, sua 

ocorrência enseja a extinção da segunda demanda proposta, com 

determinação de se anular todos os atos processuais e decisórios. 

Constatando-se a ocorrência da litispendência, impende-se a extinção da 

ação ajuizada posteriormente (TJ-MG - AC: 10024150007516001 MG, 

Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 15/12/2016, Câmaras 

Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2017)”. Com essas 

considerações, diante da carência da ação decorrente da falta de 

interesse processual, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto 

verificada a perda do objeto da demanda. Isenção do pagamento de 

custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo 

único da Lei nº 8.213/91). Transitado em julgado, arquivem-se. P. R. I. C. 

Rondonópolis, terça-feira, 14 de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006201-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA BERTAZO (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (ADVOGADO(A))

SIMONE PEREIRA SAVI (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

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, 14 de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003592-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

NELSON OLIVEIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI EXPEDIDO 

ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 427899-2/2018 EM FAVOR DA 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONOPOLIS-MT, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001210-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

LURDES GOMES RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo nº 1001210-87.2017.8.11.0003 VISTO. LURDES GOMES RIBEIRO 

DA SILVA ajuizou ação de concessão de pensão por morte de filho 

falecido com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência 

antecedente promovida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que é genitora do falecido Sidinei 

Ribeiro da Silva, o qual era segurado obrigatório do Regime Geral de 

Previdência Social – RGPS, na condição de empregado. Alegou que possui 

51 (cinquenta e um) anos de idade e que dependia do auxílio econômico 

de seu filho quando este faleceu, pois há muito tempo é portadora de 

graves enfermidades cardíacas, razão pela qual não consegue mais 

desenvolver atividade que lhe garanta o sustento. Relatou que seu filho 

Sidinei Ribeiro da Silva faleceu em 07 de dezembro de 2006, no percurso 

trabalho-casa, em acidente in itinere. Sustentou, ainda, que o INSS 

indeferiu o pedido de pensão por morte formulado pela autora pelo motivo 

“falta de qualidade de dependente”. Assim, requereu a concessão de 

tutela provisória de urgência para determinar que o requerido implante, em 

favor da autora, o benefício pensão por morte, sob pena de multa. No 

mérito, requereu a procedência da ação, para confirmar o direito da autora 

ao recebimento de pensão por morte, bem como a condenação ao 

pagamento de indenização por dano moral, no montante a 40.000,00 

(quarenta mil reais). O pedido de tutela de urgência foi indeferido (fls. 

37/40 do PDF). Citado, o Instituto Nacional do Seguro Social deixou 

transcorrer o prazo, sem manifestação, conforme certidão de fls. 49 do 

PDF. Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, a autora requereu a produção de prova testemunhal (fls. 54/55 

do PDF); o requerido nada requereu (fls. 56 do PDF). No despacho 

saneador deferiu-se a produção de prova testemunhal (fls. 57/60 do PDF). 

Designada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas 

testemunhas arroladas pela parte autora: MARIZAN PEREIRA DE SOUZA e 

LUZIA EVANGELISTA SOUZA DA SILVA. Na mesma oportunidade, a parte 

autora apresentou alegações finais (fls. 97 do PDF). Intimado para 

apresentar alegações finais, o INSS manteve-se inerte (fls. 98 do PDF). É 

o relatório. Decido. A autora pleiteia pensão por morte sob a alegação de 

dependência econômica do filho Sidinei Ribeiro da Silva, falecido em 7 de 

dezembro de 2006. No caso, está prescrito o fundo do direito da autora 

em reclamar a pensão por morte. Com efeito, o direito de pleitear o 

benefício de pensão por morte é imprescritível, não ocorrendo a 

prescrição do fundo de direito enquanto não existir manifestação 

expressa negando o direito reclamado, considerando-se prescritas tão 

somente as prestações que antecedem o quinquênio anterior à 

propositura da ação. Com relação à prescrição de prestações de trato 

sucessivo, o STF editou a súmula 443, aprovada em Sessão Plenária de 

01/10/1964 que dispõe: A prescrição das prestações anteriores ao 

período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes 

daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que 

ele resulta. Sobre o tema o STJ, também editou a súmula nº 85: Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da ação. Sendo assim, o prazo prescricional 

somente começa a correr quando da negativa de direito, não havendo que 

se falar em prescrição enquanto não for realizada a apreciação na via 

administrativa. Nesse sentido, colaciono os julgados do Superior Tribunal 

de Justiça : PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 

PÚBLICO. Pensão por morte. Prescrição de fundo de direito. Termo inicial. 

Indeferimento administrativo. Tese não prequestionada. Súmula nº 

211/STJ. Recurso Especial não conhecido. (STJ; REsp 1.745.092; Proc. 

2018/0132750-5; CE; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 01/08/2018; DJE 

13/08/2018; Pág. 3814) ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO 

ESTATUTÁRIA POR MORTE. ART. 219 DA LEI Nº 8.112/1990. 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REFERENTE AO PRÓPRIO FUNDO DE 

DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE DECORRIDOS 

CINCO ANOS DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA VIA 

ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 85/STJ. 1. Cuida-se de 

inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que entendeu que 

não haveria prescrição do fundo de direito, pois no caso o prazo 

iniciou-se com o indeferimento administrativo da pretensão, sendo 

interrompido pela propositura da ação judicial. 2. A jurisprudência do STJ 

pacificou-se no sentido de que, nas relações de trato sucessivo, a regra é 

a prescrição quinquenal de parcelas, ressalvada a hipótese em que a 

Administração houver negado o próprio direito reclamado. Confira-se, por 

oportuno, a Súmula nº 85/STJ, in verbis: “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 a propositura da 

ação". 3. Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula nº 

85/STJ, para que se dê início ao prazo prescricional, deve haver por parte 

da Administração a negativa do próprio direito pleiteado; do contrário, 

estarão prescritas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que 

antecedeu o pedido. 4. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 

1.717.725; Proc. 2018/0001233-6; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Herman 

Benjamin; Julg. 01/03/2018; DJE 02/08/2018; Pág. 6240). No caso, de 

acordo com o extrato do sistema DATAPREV, juntado pela autora às fls. 

35 do PDF, em 19/09/2007 houve expressa negativa do INSS quanto ao 

pedido de pensão por morte formulado pela requerente, sendo este o 

termo inicial do prazo prescricional. Assim, como a negativa se deu em 

2007, a autora teria até 2012 para ingressar com a ação de concessão do 

benefício, o que provocaria a interrupção do prazo prescricional. Ocorre 

que a ação foi ajuizada somente em 06/06/2017, quando já havia prescrito 

o direito da autora em requerer o benefício, nos termos do artigo 1º, do 

Decreto Lei nº 20.910/32, uma vez que passado mais de 05 (cinco) anos 

do indeferimento administrativo. Com essas considerações, JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, por prescrição do direito de 

ingressar com ação concessão de pensão por morte, nos termos do art. 

487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o artigo 

85, §3º, I e § 4º, III, do Código de Processo Civil. Entretanto, declaro 

suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir 

o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas 

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, tais obrigações (artigo 98, § 3º do 

código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Transitada em 

julgada a sentença, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis-MT, 

segunda-feira, 13 de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003841-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS FERREIRA VILELA (ADVOGADO(A))

LIA BARBOSA TEODORO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1003841-67.2018.8.11.0003 VISTO. LIA BARBOSA 

TEODORO ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato 

do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, 

que se inscreveu no concurso público Municipal do edital n. 

001/2015-PMR/SEMED, no qual foram oferecidas 10 (dez) vagas para 

cargo de Docente do Ensino Fundamental/Ciências, e foi classificada em 

quinto lugar para o referido cargo. Alega que apesar de ter obtido 

aprovação no concurso público, ficando classificada dentro do número de 

vagas, a autoridade coatora deixou transcorrer o prazo de validade do 

certame sem efetuar a sua devida convocação para tomar posse. 

Assevera que o Município de Rondonópolis concedeu posse apenas para 

a candidata aprovada em primeiro lugar no concurso para o cargo de 

Docente do Ensino Fundamental/Ciências. Assim, requer a concessão de 

liminar para determinar que a autoridade impetrada proceda à nomeação 

da impetrante no cargo de Docente do Ensino Fundamental/Ciências, 

conforme edital n. 001/2015-PMR/SEMED, fixando multa diária para o caso 

de descumprimento da decisão. Requer, ainda, caso não seja deferida a 

liminar de nomeação, que seja reconhecido o direito da impetrante ao 

recebimento da remuneração do cargo, a partir de fevereiro de 2018. A 
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liminar foi deferida. Notificada, a autoridade coatora apresentou 

informações, arguindo a preliminar de ausência de interesse processual, 

por não ser cabível mandado de segurança impetrado após o transcurso 

do prazo de validade do edital do concurso público. No mérito, sustentou 

que “não há que se falar em direito à nomeação, porque o provimento do 

cargo está dentro do campo discricionário da Administração Pública, a par 

da análise dos critérios da conveniência e oportunidade”. Parecer do 

Ministério Público pela procedência do pedido, concedendo em definitivo a 

ordem liminar para a nomeação da impetrante no cargo municipal em que 

foi meritoriamente aprovada em concurso público. É o relatório. Decido. A 

preliminar de ausência de interesse processual, por ter sido ajuizado o 

mandado de segurança após o prazo de validade do certame, é matéria de 

mérito. Verifica-se que o Município realizou concurso público, através do 

edital nº 001/2015-PMR/SEMED, para provimento de cargos da Secretaria 

de Educação do Município, dentre eles de Docente do Ensino 

Fundamental/Ciências, dispondo para este cargo 7 (sete) vagas de ampla 

concorrência, 1 (uma) vaga para Pessoa com Deficiência (PcD) e 2 (duas) 

vagas para Pessoa com Baixa Renda, conforme Edital de Complementação 

e de Retificação nº 002/2015-PMR/SEMED (Disponível em : ). Extrai-se, 

ainda, que a impetrante foi aprovada na 5ª colocação da ampla 

concorrência para o referido cargo (Id. 13374033, p. 27). Ao anunciar no 

edital a quantidade de vagas a ser preenchida, o Município manifestou a 

precisa extensão das suas necessidades, em correspondência com a 

capacidade da sua receita financeira, até porque a criação de cargos 

pressupõe dotação orçamentária suficiente, conforme está previsto no 

artigo 169, § 1º, I, da Constituição Federal. Desse modo, certamente o 

edital vincula o ente público, obrigando-o a prover as vagas oferecidas, 

com a ressalva de que, apenas durante o prazo de validade do concurso, 

é que a administração pública tem a discricionariedade quanto ao momento 

da nomeação. Expirado o prazo do certame, o candidato aprovado dentro 

do numero de vagas tem o direito à convocação, nomeação e posse, 

estando a matéria, inclusive, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. 

Vejamos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À 

NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. 

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS 

NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração 

poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não 

poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, 

passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, 

um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do 

concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que 

declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação 

para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação 

titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 

BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (STF - RE 598099, Relator (a): Min. GILMAR 

MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT 

VOL-0259903 PP-00314). De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso já se manifestou: “REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ATO COATOR - CONSUBSTANCIADO NA NÃO 

NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE - APROVAÇÃO DENTRO DO NUMERO DE 

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - DIREITO SUBJETIVO - NOMEAÇÃO - 

DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - DIREITO LIQUIDO E 

CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA- SENTENÇA RATIFICADA. 1.[...] 2. 

"Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público." (RE 598.099/MS, Relator Min. Gilmar Mendes, 

DJe-189 Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011).3. Assim, somente depois 

de expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação 

regular do candidato classificado dentro do número de vagas, é que 

haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de 

segurança. Precedentes. [ ...] (AREsp 1171117/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 

30/10/2017)” 2. Devidamente comprovado que a parte foi aprovada dentro 

do número de vagas previstas no edital do concurso e que, expirado o 

prazo de validade do certame, não foi nomeada, nem houve, por parte da 

Administração, a declinação de motivos supervenientes de excepcional 

circunstância para não fazê-lo, impõe-se o provimento da pretensão 

recursal. (Ap 80350/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 

21/06/2017)”. 3. Segurança concedida - Sentença ratificada (TJMT - 

ReeNec 79337/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018). No edital n. 

001/2015-PMR/SEMED consta que o prazo de validade do concurso 

público será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, 

contado o prazo a partir da data de sua homologação, desde que haja 

interesse da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/Secretaria Municipal de 

Educação (item 19.5 – Id. 13373980, p. 30). Ressalta-se que a 

homologação do concurso foi publicada no Diário Oficial DIORONDON nº 

3651, em 16 de fevereiro de 2016 (Id. 13374033) e como inexiste 

informação de que o certame foi prorrogado, a validade se expirou em 16 

de fevereiro de 2018. Referida situação implica na fumaça do bom direito e 

o periculum in mora, uma vez que a impetrante foi aprovada e classificada 

dentro do número de vagas prevista no edital e expirada a validade do 

certame sem ter sido nomeada para o cargo que concorreu. Anoto que, de 

acordo com os Tribunais Superiores, é desnecessária a citação dos 

candidatos melhores classificados para formação de litisconsórcio 

passivo. Nesse sentido, transcrevo o julgado do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À 

NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO ART. 269 DO CPC, EM RAZÃO DA 

DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA 

SÚMULA Nº 284/STF. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE 

LITISCONSORTE NECESSÁRIO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS 

APROVADOS NO CERTAME. CANDIDATOS CLASSIFICADOS DENTRO DO 

NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE 

TERCEIRIZADOS NA VIGÊNCIA DO CERTAME PARA EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADES TÍPICAS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. 

COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMEDIATO CUMPRIMENTO 

DA DECISÃO CONCESSIVA DA SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1(...) 3. No 

pertinente ao art. 47 do CPC, esta corte superior já consolidou o 

entendimento de que é prescindível a formação de litisconsórcio passivo 

necessário em relação aos candidatos aprovados em melhor 

classificação, por existir apenas expectativa de direito à nomeação. (...) 8. 

Expirado o prazo de validade do certame, não infringe a ordem 

classificatória a decisão que determina a nomeação e posse imediata do 

candidato que resguardou seu direito ao impetrar mandado de segurança 

em tempo hábil. 9. O agravante não trouxe argumentos capazes de 

infirmar os fundamentos da decisão impugnada, que deve ser mantida por 

seus próprios fundamentos. 10. Agravo regimental do estado de Goiás 

desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 151.813; Proc. 2012/0042723-7; GO; 

Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 11/04/2016). Com 

essas considerações, CONCEDO EM DEFINITIVO a ordem de segurança 

pretendida, para determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata 

convocação e nomeação da impetrante LIA BARBOSA TEODORO, no 

cargo de Professora do Ensino Fundamental/Ciências para o qual foi 

aprovada em 5ª (quinto) lugar no concurso referente ao edital nº 

001/2015-PMR/SEMED. Sem custas (art. 10, inciso III, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009). Sentença sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei 

n.º 12.016/2009), de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário 

e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos deste juízo. 

Dê-se ciência à autoridade coatora, na forma da lei. P. R. I. C. 

Rondonópolis, segunda-feira, 13 de agosto de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000270-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GUIMARAES RODRIGUES (EXEQUENTE)

ANDRE LUIZ GOMES DURAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (EXECUTADO)

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PROCURADORA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO 
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POVO-MT, PARA QUE MANIFESTE-SE ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

JUNTADO NOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001575-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

 

Senhor(a): INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de patrono, da 

represente legal, da parte REQUERIDA, para, no prazo de 02 (dois) dias, 

efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, no valor total 

de R$ 859,26, assim discriminadas: débito com o FUNAJURIS R$ 845,76; 

sendo, Custas Judiciárias no valor de R$ 422,78, e taxa judiciária, R$ 

422,78. Esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar 

a competente guia de recolhimento no site do TJ-MT. O valor referente ao 

Cartório Distribuidor de R$ 13,50, deve-se efetuar depósito junto ao Banco 

do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 

Cartório Distribuidor, sob pena, em caso de não efetuar o pagamento, de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. RONDONÓPOLIS, 21 de 

agosto de 2018. Atenciosamente, Débora Yanez Pereira Claúdio Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004355-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KYRIANNY FARIA MARTINS (ADVOGADO(A))

WAYNER BORGES PEIXOTO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PROCESSO Nº 1004355-20.2018.8.11.0003 WAYNER BORGES PEIXOTO 

ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS, representado pelo Sr. José Carlos Junqueira de 

Araújo, 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 Fisioterapeuta, com disposição de 6 vagas. 

Consta na inicial que o impetrante logrou a 7ª posição no certame e que a 

Prefeitura Municipal de Rondonópolis convocou os seis aprovados para o 

aludido cargo, mas as candidatas Cristiany Oliveira Dourado (5º lugar e 

Raphaela) e Fernanda Silva de Melo de Paula (6º lugar) não se 

manifestaram no prazo legal e não constam como servidoras no portal de 

transparência, devendo ser preenchida as vagas com os candidatos 

subsequentes. Assevera que a Prefeitura além de não convocar os 

candidatos do concurso, contratou três pessoas para o cargo em 

comissão de fisioterapeuta. Aduz que, após a desistência das candidatas 

coladas em 5º e 6º lugar, possui o direito subjetivo de ser convocado para 

exercer o cargo de fisioterapeuta na Prefeitura de Rondonópolis, pois sua 

posição preencheria as vagas existentes, que estão sendo ocupadas por 

outros fisioterapeutas contratados de forma precária. Assim, requer a 

concessão de liminar para determinar que a autoridade impetrada proceda 

à convocação do impetrante para assumir a função de fisioterapeuta. A 

liminar foi deferida. Notificada, a autoridade coatora apresentou 

informações, dizendo que todos os candidatos aprovados no concurso 

público do Edital nº 01/2016-PMR e do Edital nº 02/2016-PMR foram 

devidamente nomeados pelo Município de Rondonópolis e se encontram no 

regular e efetivo exercício dos cargos públicos para os quais foram 

aprovados, exercendo todas as funções que lhes são inerentes. 

Informou, ainda, que o impetrante não foi aprovado no concurso público 

para o cargo de fisioterapeuta. Ele ficou classificado na 7ª (sétima) 

posição. O Edital nº 001/2016-PMR previu a existência de 6 (seis) vagas 

para o referido cargo, sendo que todos os candidatos aprovados dentro 

desse número de vagas foram nomeados. Parecer do Ministério Público 

pela procedência do pedido, para que determine à autoridade coatora que 

conceda a convocação e nomeação dos classificados no concurso 

público. É o relatório. Decido. O impetrante busca a sua nomeação ao 

cargo de fisioterapeuta para o qual foi classificado em 7º lugar, sob o 

fundamento de que possui direto subjetivo à nomeação em razão da 

desistência das candidatas aprovadas em 5º e 6º lugar, o que fez com 

que o impetrante passasse a figurar dentro do número de vagas previstas 

no certame. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

o direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do 

número de vagas previstas no edital na hipótese deste passar a figurar 

entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos melhor 

classificados. Vejamos: "O direito à nomeação também se estende ao 

candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que 

passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de 

candidatos classificados em colocação superior. Precedentes." (RE 

946425 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento 

em 28.6.2016, DJe de 9.8.2016). Na hipótese em exame, o edital previu 6 

(seis) vagas para o cargo de fisioterapeuta e o impetrante logrou a 7ª 

posição no certame (fls. 24 do PDF). Verifica-se, ainda, que os seis 

aprovados foram convocados para, no prazo máximo de 30 dias, 

assumirem o cargos de fisioterapeuta (edital 001-002/006-007 PMR), mas 

em consulta ao site da Prefeitura de Rondonópolis foi possível confirmar a 

desistência das candidatas Cristiany Oliveira Dourado e Raphaela 

Fernanda da Silva de Melo de Paula, pois além de o nome delas não 

constar na relação de servidores ativos, não foram encontradas as 

respectivas portarias 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 edital (em 5º lugar). De outro 

norte, sabe-se que o candidato aprovado em posição classificatória 

compatível com as vagas previstas no edital do concurso possui direito 

subjetivo à nomeação dentro do prazo de sua validade, tendo a 

administração pública discricionariedade de identificar o melhor momento, 

de acordo com a sua conveniência e oportunidade, para realizar as 

nomeações durante o período de validade do certame. No entanto, esse 

poder discricionário da administração é limitado na hipótese de 

contratação precária de terceiros durante o prazo de validade do certame, 

sendo que, nessa hipótese, gera, de imediato, direito líquido e certo à 

nomeação para os candidatos aprovados dentro do número de vagas 

disponibilizadas no concurso. Confira-se a posição do Superior Tribunal 

de Justiça sobre o tema: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO 

EDITAL. ABERTURA DE NOVAS VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. 1. O STJ adota o entendimento de que a mera expectativa de 

nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do 

número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do 

prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma 

precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição 

daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou 

função. 2. In casu, muito embora o agravado tenha obtido aprovação (2ª 

colocação) fora do número inicial de vagas previstas no Edital - 1 (uma 

vaga), verifica-se nos autos que a Administração Pública, antes de 

expirado o prazo de validade do certame, realizou contratações 

temporárias, inclusive do próprio impetrante, para o mesmo cargo a que 

concorreu (Odontólogo/Especialidade: Cirurgia e Traumatologia 

Buco-Maxilo-Facial para a 6ª DIRES - Ilhéus/BA). 3. Nessa circunstância, a 

toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade 

do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a 

demanda por odontólogos pela Administração Pública demonstra a 

necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, 

para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da 

Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no 

certame ainda válido à nomeação. 4. Agravo Regimental não provido” 

(AgRg no RMS 44037 BA 2013/0347994-8, Segunda turma, Relator 

Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento 18/3/2014). Da análise dos 

documentos encartados aos autos, verifica-se que a administração 

pública, nos meses outubro e novembro de 2017, após a homologação do 

concurso (27/04/2017), nomeou 2 (profissionais) profissionais para 

exercer o cargo em Comissão de Fisioterapeuta do Núcleo de apoio a 

saúde da família –NASF (Claudiane Almeida Oliveira e Sara Machado 

Miranda), conforme se infere das Portarias nºs 22.603 e 22.640 (fls. 26/27 

do PDF). Dessa forma, as nomeações para o cargo de fisioterapeuta 

realizadas pela autoridade coatora demonstram a real necessidade do 

serviço público, bem como a existência de cargo efetivo vago, já que o 
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impetrado realizou contratações precárias, hipótese que exigia o 

aproveitamento dos que se submeteram ao prévio concurso público, o que 

não ocorreu. Assim, tendo o impetrante sido classificado em 7º lugar para 

o cargo de fisioterapeuta e havendo prova de que há cargos vagos, bem 

como a contratação ilegal de servidores temporários em quantitativo 

suficiente para a nomeação do impetrante, surge para ele o direito 

subjetivo à nomeação. Oportuno mencionar, em que pese a ocupação 

precária, no caso em tela, tenha ocorrido por nomeação em cargo em 

comissão, verifica-se que tais contratações tem como finalidade o 

preenchimento de cargos efetivos vagos, uma vez que o cargo de 

fisioterapeuta não está relacionado dentre os cargos de provimento em 

comissão, conforme se denota do Anexo VI, da Lei Municipal nº 

3.247/2000. O artigo 82 da referida norma municipal dispõe que as 

funções gratificadas e os cargos de provimento em comissão necessários 

à estrutura administrativa da Prefeitura passam a serem os constantes do 

Anexo VI desta Lei. Logo, somente os referidos cargos mencionados no 

aludido anexo podem ser nomeados em comissão, o que demonstra que 

as ditas nomeações possuem a nítida finalidade de preenchimento de 

cargos efetivos vagos. Oportuno mencionar que as aludidas nomeações 

também não se amoldam a exceção prevista no art. 66, da Lei Municipal nº 

3.247/2000, a qual autoriza o Poder Executivo a preencher qualquer dos 

cargos relacionados diretamente com a área de Saúde e Educação, dentre 

eles o de psicólogo (§1º), através de Teste Seletivo, no caso de 

comprovada necessidade temporária de excepcional interesse público 

Municipal, desde que haja vaga em aberto e não exista nenhum 

concursado na lista de espera. No caso, existem candidatos classificados 

em concurso público aguardando suas respectivas nomeações. Sobre o 

tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a 

ocupação precária, por comissão, terceirização, ou contratação 

temporária, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual 

promovera o concurso público, configura desvio de finalidade, 

caracterizando burla à exigência constitucional do concurso público. 

Vejamos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL 

PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS 

APROVADOS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO. 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA 

CORTE. (...) 2. A ocupação precária, por comissão, terceirização, ou 

contratação temporária, de atribuições próprias do exercício de cargo 

efetivo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso público 

vigente, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, 

equivalente à preterição da ordem de classificação no certame, fazendo 

nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do 

artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal (AI n. 776.070-AgR, Relator o 

Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 22.03.11). (Precedentes: RE n. 

555.141-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 24.2.11; 

AI n. 777.644-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 

14.05.10; SS n. 4.196-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Pleno, DJe de 

27.8.10; AI n. 684.518-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 

29.5.09; AI n. 440.895-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª 

Turma, DJ de 20.10.06; RE n. 273.605, Relator o Ministro Néri da Silveira, 2ª 

Turma, DJ de 28.6.02, entre outros)” (STF, RE 614.438/ES, Relator Ministro 

Luiz Fux, Data do julgamento: 29/06/2012). Logo, verifica-se que a 

ocupação precária dos cargos de fisioterapeuta, através das nomeações 

para exercer cargo em comissão, caracteriza uma verdadeira burla à 

exigência constitucional do artigo 37, II, da Constituição Federal, na medida 

em que, surge para a impetrante o direito subjetivo à nomeação. Com 

essas considerações, CONCEDO EM DEFINITIVO a ordem de segurança 

pretendida, para determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata 

convocação e nomeação do impetrante no cargo de fisioterapeuta, para o 

qual foi classificado em 7º lugar no concurso realizado em 2016 (Edital nº 

01/2016-PMR, de 16 de fevereiro de 2016). Sem custas (art. 10, inciso III, 

da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios 

(artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Sentença sujeita a reexame necessário 

(art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009), de modo que, decorrido o prazo 

para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os 

autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os 

cumprimentos deste juízo. Dê-se ciência à autoridade coatora, na forma da 

lei. P. R. I. C. Rondonópolis, sábado, 11 de agosto de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800742 Nr: 14663-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COIMBRA DE LIMA & PONTES LTDA ME, 

EMERSON APARECIDO DA SILVA PONTES, ADRIANA COIMBRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANA COIMBRA DE LIMA, Cpf: 

52322319104, Rg: 769.811, Filiação: Miguel Moreira Lima e Aidil Coimbra de 

Lima, data de nascimento: 02/06/1970, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), professora, Telefone (66) 9205-1011. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA EXECUTADA, na pessoa do Representante 

Legal, 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).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, intimem-se as 

partes executadas, 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 dos devedores, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio das partes devedoras, sob pena de extinção da 

execução.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, 20 de agosto de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 804108 Nr: 15938-24.2015.811.0003

 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: BENEDITA AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO A DRª CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA - OAB:15471/MT, 

EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT, representando o polo ativo, 

PARA QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI DESIGNADA DATA PARA O INICIO 

DOS TRABALHOS PERICIAIS, À REALIZAR-SE-A NO DIA 18/09/2018, ÀS 

17:00HS, 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.: 820967 Nr: 3227-50.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO PIGATO MONTEIRO - 

OAB:37880, ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado nos embargos 

à execução ajuizados por ADM DO BRASIL LTDA em face da FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL.Condeno a embargante ao pagamento das custas 

processuais.Quanto aos honorários advocatícios, impõe mencionar que o 

proveito econômico se trata de valor inestimável (grande valor), pois 

alcança a cifra de R$ 1.796.674,08 (um milhão, setecentos e noventa e 

seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oito centavos). Assim, na 

hipótese dos autos, levando em consideração os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar o 

enriquecimento sem causa de um dos advogados, deve ser aplicado o 

disposto no artigo 85, § 8º, c/c § 2º, do CPC.Portanto, condeno a 

embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrando estes 

em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), levando em consideração a 

complexidade da causa, o tempo de duração da demanda (dois anos), e a 

atuação efetiva na promoção da defesa das partes, consoante estabelece 

o artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 792071 Nr: 11127-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GENIVAL ANISIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Trata-se de Execução de Sentença proposta pelo advogado 

FAUSTO DEL CLARO JUNIOR em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS.Intimado, o Município de Rondonópolis informou que 

concorda com a redução dos valores dos honorários, conforme acórdão 

de fls. 122/127. Ademais, requereu a intimação do autor para que 

preencha e envie a ficha de cadastro juntamente com os documentos 

solicitados, a fim de que o pagamento da RPV possa ser realizado (fls. 

143/144). O autor juntou os doumentos solicitados pelo requerido (fls. 

147/150).O Município requereu a expedição de RPV (fls. 151). Assim, 

HOMOLOGO o valor indicado pelo exequente, qual seja R$ 1.000,00 (mil) 

(fls. 138). Em seguida, em atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, encaminhem-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar 

da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, os 

documentos relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido 

provimento, para a elaboração do cálculo de liquidação do débito com as 

retenções necessárias.Apurado o cálculo pelo Departamento competente, 

será enquadrado como crédito pequeno valor, em relação ao ente público 

devedor, até as seguintes quantias: ?INSS – 60 salários mínimos (art. 17, 

§1º, da Lei Federal nº 10.259/2001);?ESTADO DE MATO GROSSO – 100 

UPF (art. 1º da Lei Estadual nº 10.656/2017);?MUNICÍPIO – 30 salários 

mínimos (art. 87, II, da ADCT).Sendo o crédito de pequeno valor, 

expeça-se ofício requisitório à autoridade, na pessoa de quem o ente 

público foi citado, para, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu 

recebimento, quitar a obrigação com o uso de guia de depósito na conta 

j u d i c i a l  v i n c u l a d a  a o  p r o c e s s o  ( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento)...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 282081 Nr: 5496-87.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE BITENCOURT DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 VISTO

Trata-sede execução de sentença proposta JOSÉ BITENCOURT DE 

SOUZA e ARGEMIRO TEIXEIRA SOARES em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO .

O executado requereu "a realização do pagamento nos termos da planilha 

anexa, contabilizando o valor do débito em R$ 53.334,19 (cinquenta e três 

mil trezentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos)".

Os exequentes discordaram do cálculo somente quanto à falta de 

honorários de sucumbência.

Assim, determino o retorno dos autos ao Estado de Mato Grosso para 

incluir na planilha de fls. 280/286, o valor dos honorários advocatícios, 

conforme requerido pelos executados (fls. 289).

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818742 Nr: 2466-19.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDI INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO 

LTDA, PATRICIA DA ROCHA SANTOS, ELIO DE LIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PATRICIA DA ROCHA SANTOS, Cpf: 

00446010936, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA EXECUTADA, na pessoa do Representante 

Legal, 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 
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- Página::132).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, intimem-se as 

partes executadas, 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 dos devedores, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio das partes devedoras, sob pena de extinção da 

execução.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, 21 de agosto de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736415 Nr: 15755-24.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA FIALHO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÊNESSE DYOGO DO CARMO - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

 Diante do teor da petição de fls. 399, substituo o perito nomeado nos 

autos, nomeando para o encargo a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & 

CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Bairro 

Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, contato@forenselab.com, fone (65) 

98112-2338.

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da 

nomeação e para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus 

peritos será responsável pela perícia designada neste feito.

 Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso.

Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso 

para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha 

juntado, os holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os 

holerites referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da 

carreira da autora, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o 

Estado deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado, informe se com a 

reestruturação da carreira da autora, por meio da respectiva Lei 

(Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei Estadual nº 7.360/00; 

Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 8.089, de 20 de janeiro 

de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; Servidores Militares - Lei 

Complementar nº 231/2005; Profissionais da Educação Básica - Lei 

Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia Judiciária Civil - Lei 

Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração Fazendária - AAF - 

Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve incorporação/reposição de 

eventual perda salarial apurada no laudo pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e 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.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736360 Nr: 15719-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS

 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: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que o perito nomeado, MARCIO 

FERREIRA DE OLIVEIRA, apresentou proposta de honorários no importe de 

R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais) (fls. 178).

Ocorre que, muito embora conhecido o rigor e a qualidade técnica do 

trabalho do perito nomeado, é certo que a sua proposta de honorários 

apresenta valor mais elevado do que o habitualmente praticado neste 

Juízo em casos semelhantes atualmente.

 Diante disto, substituo o perito nomeado, nomeando para o encargo a 

empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. 

Hélio Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, 

contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.

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 Munícipio de Rondonópolis, ora vencido, é, de fato, o 

responsável pelo pagamento das despesas relativas à remuneração do 

perito contábil.

 Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS.ENCARGO DO 

VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença 

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 

2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino; DJE 25/10/2017).

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da 

nomeação e para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus 

peritos será responsável pela perícia designada neste feito.

 Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso.

 Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, através de 

depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.
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Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município de 

Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso 

ainda não tenha apresentado, os holerites do autor, no período de 11/1993 

até 08/1994, e os holerites referentes ao período anterior e posterior a 

reestruturação da carreira do autor, se ele já era servidor na época. Em 

caso negativo, o Município deverá juntar holerites de servidor em cargo 

semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos acima mencionados; 

e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município, informe se com 

a reestruturação da carreira dos servidores do Município, por meio da Lei 

Municipal nº 3.247, de 05/05/2000, houve incorporação/reposição de 

eventual perda salarial apurada no laudo pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e 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.

Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido e devidamente entregue o laudo 

pericial, expeça-se certidão de crédito, em favor da empresa FORENSE 

LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, para cobrança da verba honorária na via 

própria.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736637 Nr: 15939-77.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JORGE DA SILVA LIMA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que o perito nomeado, JOSÉ APARECIDO 

ALVES PINTO, apresentou proposta de honorários no importe de R$ 

1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) (fls. 135/144).

Ocorre que, muito embora conhecido o rigor e a qualidade técnica do 

trabalho do perito nomeado, é certo que a sua proposta de honorários 

apresenta valor mais elevado do que o habitualmente praticado neste 

Juízo em casos semelhantes atualmente.

 Diante disto, substituo o perito nomeado, nomeando para o encargo a 

empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. 

Hélio Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, 

contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.

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 Munícipio de Rondonópolis, ora vencido, é, de fato, o 

responsável pelo pagamento das despesas relativas à remuneração do 

perito contábil.

 Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS.ENCARGO DO 

VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença 

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 

2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino; DJE 25/10/2017).

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da 

nomeação e para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus 

peritos será responsável pela perícia designada neste feito.

 Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso.

 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 Município de 

Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso 

ainda não tenha apresentado, os holerites do autor, no período de 11/1993 

até 08/1994, e os holerites referentes ao período anterior e posterior a 

reestruturação da carreira do autor, se ele já era servidor na época. Em 

caso negativo, o Município deverá juntar holerites de servidor em cargo 

semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos acima mencionados; 

e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município, informe se com 

a reestruturação da carreira dos servidores do Município, por meio da Lei 

Municipal nº 3.247, de 05/05/2000, houve incorporação/reposição de 

eventual perda salarial apurada no laudo pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e 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.

Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido e devidamente entregue o laudo 

pericial, expeça-se certidão de crédito, em favor da empresa FORENSE 

LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, para cobrança da verba honorária na via 

própria.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 810323 Nr: 17984-83.2015.811.0003

 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: ANESIA GUIMARAES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER PEREIRA BARRETO - 

OAB:OAB/MT 19.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença promovida por ANESIA GUIMARAES 

DE SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado no acórdão de fls. 180/187, eventual percentual 

devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do 

objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, 

com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 

78048-250, Cuiabá-MT, contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.
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Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados no acórdão de 

fls. 180/187.

No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Assim, o Estado de Mato Grosso, ora vencido, é o responsável pelo 

pagamento das despesas relativas à remuneração do perito contábil.

 Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO 

VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença 

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 

2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino; DJE 25/10/2017).

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da 

nomeação e para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus 

peritos será responsável pela perícia designada neste feito.

 Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC.

 Intime-se o 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, os holerites da autora, 

no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira da autora, se ela já era 

servidora na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante da autora, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira da autora, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e 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.

 Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido e devidamente entregue o laudo 

pericial, expeça-se certidão de crédito, em favor da empresa FORENSE 

LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, para cobrança da verba honorária na via 

própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 817401 Nr: 2012-39.2016.811.0003

 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: JOAO GARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER PEREIRA BARRETO - 

OAB:OAB/MT 19.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença promovida por JOÃO GARCIA DA 

SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na decisão de fls. 131/138, eventual percentual 

devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do 

objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, 

com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 

78048-250, Cuiabá-MT, contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.

Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados na decisão de 

fls. 131/138.

No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Assim, o Estado de Mato Grosso, ora vencido, é o responsável pelo 

pagamento das despesas relativas à remuneração do perito contábil.

 Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO 

VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença 

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 

2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino; DJE 25/10/2017).

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos.

 Intime-se a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da 

nomeação e para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus 

peritos será responsável pela perícia designada neste feito.

 Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC.

 Intime-se o 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 
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para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, 

no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e 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.

 Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido e devidamente entregue o laudo 

pericial, expeça-se certidão de crédito, em favor da empresa FORENSE 

LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, para cobrança da verba honorária na via 

própria.

Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736466 Nr: 15805-50.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido, uma vez que o recente 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é 

no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser apurada a 

concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual 

índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 

8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira 

da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 65091/2017, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Ademais, considerando a inércia do Estado de Mato Grosso quanto ao 

pagamento dos honorários periciais, a ausência de profissional nesta 

Comarca que aceite realizar a perícia mediante o recebimento de certidão 

de crédito e, ainda, que o bloqueio de valores nas contas do Estado pode 

ocasionar grande impacto nos cofres públicos, uma vez que atinge os 

recursos existentes nas contas indistintamente, DECIDO substituir o(a) 

perito(a) nomeado(a) nos autos, nomeando para o encargo a empresa 

FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio 

Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, 

contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.

Intime-se a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da 

nomeação e para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus 

peritos será responsável pela perícia designada neste feito.

 Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso.

 Intime-se o requerido para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

caso ainda não tenha juntado, os holerites da parte autora, no período de 

11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período anterior e 

posterior a reestruturação da carreira do(a) autor(a), se ele(a) já era 

servidor(a) na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites 

de servidor em cargo semelhante do(a) autor(a), atinente aos mesmos 

períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que 

ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado, informe se com a 

reestruturação da carreira do(a) autor(a), por meio da respectiva Lei 

(Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei Estadual nº 7.360/00; 

Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 8.089, de 20 de janeiro 

de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; Servidores Militares - Lei 

Complementar nº 231/2005; Profissionais da Educação Básica - Lei 

Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia Judiciária Civil - Lei 

Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração Fazendária - AAF - 

Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve incorporação/reposição de 

eventual perda salarial apurada no laudo pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e 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.

 Entregue o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS 

& CONSULTORIA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786433 Nr: 8779-30.2015.811.0003

 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: ALINE FERNANDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES - 

OAB:22248/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido, uma vez que o recente 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é 

no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser apurada a 

concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual 

índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 

8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira 

da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 65091/2017, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Ademais, considerando a inércia do Estado de Mato Grosso quanto ao 

pagamento dos honorários periciais, a ausência de profissional nesta 

Comarca que aceite realizar a perícia mediante o recebimento de certidão 

de crédito e, ainda, que o bloqueio de valores nas contas do Estado pode 

ocasionar grande impacto nos cofres públicos, uma vez que atinge os 

recursos existentes nas contas indistintamente, DECIDO substituir o(a) 

perito(a) nomeado(a) nos autos, nomeando para o encargo a empresa 

FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio 

Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, 

contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.

Intime-se a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da 

nomeação e para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus 

peritos será responsável pela perícia designada neste feito.

 Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso.

 Intime-se o requerido para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, 
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caso ainda não tenha juntado, os holerites da parte autora, no período de 

11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período anterior e 

posterior a reestruturação da carreira do(a) autor(a), se ele(a) já era 

servidor(a) na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites 

de servidor em cargo semelhante do(a) autor(a), atinente aos mesmos 

períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que 

ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado, informe se com a 

reestruturação da carreira do(a) autor(a), por meio da respectiva Lei 

(Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei Estadual nº 7.360/00; 

Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 8.089, de 20 de janeiro 

de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; Servidores Militares - Lei 

Complementar nº 231/2005; Profissionais da Educação Básica - Lei 

Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia Judiciária Civil - Lei 

Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração Fazendária - AAF - 

Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve incorporação/reposição de 

eventual perda salarial apurada no laudo pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e 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.

 Entregue o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS 

& CONSULTORIA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 818187 Nr: 2278-26.2016.811.0003

 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: JEAN PAULO FERREIRA PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido, uma vez que o recente 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é 

no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser apurada a 

concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual 

índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 

8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira 

da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 65091/2017, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Ademais, considerando a inércia do Estado de Mato Grosso quanto ao 

pagamento dos honorários periciais, a ausência de profissional nesta 

Comarca que aceite realizar a perícia mediante o recebimento de certidão 

de crédito e, ainda, que o bloqueio de valores nas contas do Estado pode 

ocasionar grande impacto nos cofres públicos, uma vez que atinge os 

recursos existentes nas contas indistintamente, DECIDO substituir o(a) 

perito(a) nomeado(a) nos autos, nomeando para o encargo a empresa 

FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio 

Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, 

contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.

Intime-se a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da 

nomeação e para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus 

peritos será responsável pela perícia designada neste feito.

 Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso.

 Intime-se o requerido para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

caso ainda não tenha juntado, os holerites da parte autora, no período de 

11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período anterior e 

posterior a reestruturação da carreira do(a) autor(a), se ele(a) já era 

servidor(a) na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites 

de servidor em cargo semelhante do(a) autor(a), atinente aos mesmos 

períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que 

ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado, informe se com a 

reestruturação da carreira do(a) autor(a), por meio da respectiva Lei 

(Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei Estadual nº 7.360/00; 

Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 8.089, de 20 de janeiro 

de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; Servidores Militares - Lei 

Complementar nº 231/2005; Profissionais da Educação Básica - Lei 

Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia Judiciária Civil - Lei 

Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração Fazendária - AAF - 

Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve incorporação/reposição de 

eventual perda salarial apurada no laudo pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e 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.

 Entregue o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS 

& CONSULTORIA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 762400 Nr: 14672-36.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, MARIA ENI MENDES, 

ALMINDO JOSE DA SILVA, SINVAL ESTEVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Considerando a inércia do Estado de Mato Grosso quanto ao pagamento 

dos honorários periciais, a ausência de profissional nesta Comarca que 

aceite realizar a perícia mediante o recebimento de certidão de crédito e, 

ainda, que o bloqueio de valores nas contas do Estado pode ocasionar 

grande impacto nos cofres públicos, uma vez que atinge os recursos 

existentes nas contas indistintamente, DECIDO substituir o(a) perito(a) 

nomeado(a) nos autos, nomeando para o encargo a empresa FORENSE 

LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 

5 2 5 ,  B a i r r o  A l v o r a d a ,  C E P  7 8 0 4 8 - 2 5 0 ,  C u i a b á - M T , 

contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.

Intime-se a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da 

nomeação e para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus 

peritos será responsável pela perícia designada neste feito.

 Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso.

 Intime-se o requerido para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

caso ainda não tenha juntado, os holerites da parte autora, no período de 

11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período anterior e 

posterior a reestruturação da carreira do(a) autor(a), se ele(a) já era 

servidor(a) na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites 

de servidor em cargo semelhante do(a) autor(a), atinente aos mesmos 

períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que 

ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado, informe se com a 

reestruturação da carreira do(a) autor(a), por meio da respectiva Lei 

(Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei Estadual nº 7.360/00; 

Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 8.089, de 20 de janeiro 

de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; Servidores Militares - Lei 

Complementar nº 231/2005; Profissionais da Educação Básica - Lei 
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Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia Judiciária Civil - Lei 

Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração Fazendária - AAF - 

Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve incorporação/reposição de 

eventual perda salarial apurada no laudo pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e 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.

 Entregue o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS 

& CONSULTORIA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784635 Nr: 7991-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GILDETH SOARES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Considerando a inércia do Estado de Mato Grosso quanto ao pagamento 

dos honorários periciais, a ausência de profissional nesta Comarca que 

aceite realizar a perícia mediante o recebimento de certidão de crédito e, 

ainda, que o bloqueio de valores nas contas do Estado pode ocasionar 

grande impacto nos cofres públicos, uma vez que atinge os recursos 

existentes nas contas indistintamente, DECIDO substituir o(a) perito(a) 

nomeado(a) nos autos, nomeando para o encargo a empresa FORENSE 

LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 

5 2 5 ,  B a i r r o  A l v o r a d a ,  C E P  7 8 0 4 8 - 2 5 0 ,  C u i a b á - M T , 

contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.

Intime-se a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da 

nomeação e para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus 

peritos será responsável pela perícia designada neste feito.

 Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso.

 Intime-se o requerido para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

caso ainda não tenha juntado, os holerites da parte autora, no período de 

11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período anterior e 

posterior a reestruturação da carreira do(a) autor(a), se ele(a) já era 

servidor(a) na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites 

de servidor em cargo semelhante do(a) autor(a), atinente aos mesmos 

períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que 

ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado, informe se com a 

reestruturação da carreira do(a) autor(a), por meio da respectiva Lei 

(Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei Estadual nº 7.360/00; 

Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 8.089, de 20 de janeiro 

de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; Servidores Militares - Lei 

Complementar nº 231/2005; Profissionais da Educação Básica - Lei 

Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia Judiciária Civil - Lei 

Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração Fazendária - AAF - 

Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve incorporação/reposição de 

eventual perda salarial apurada no laudo pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e 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.

 Entregue o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS 

& CONSULTORIA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820223 Nr: 3046-49.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE IRINEU DA COSTA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Considerando a inércia do Estado de Mato Grosso quanto ao pagamento 

dos honorários periciais, a ausência de profissional nesta Comarca que 

aceite realizar a perícia mediante o recebimento de certidão de crédito e, 

ainda, que o bloqueio de valores nas contas do Estado pode ocasionar 

grande impacto nos cofres públicos, uma vez que atinge os recursos 

existentes nas contas indistintamente, DECIDO substituir o(a) perito(a) 

nomeado(a) nos autos, nomeando para o encargo a empresa FORENSE 

LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 

5 2 5 ,  B a i r r o  A l v o r a d a ,  C E P  7 8 0 4 8 - 2 5 0 ,  C u i a b á - M T , 

contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338.

Intime-se a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da 

nomeação e para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus 

peritos será responsável pela perícia designada neste feito.

 Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso.

 Intime-se o requerido para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

caso ainda não tenha juntado, os holerites da parte autora, no período de 

11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período anterior e 

posterior a reestruturação da carreira do(a) autor(a), se ele(a) já era 

servidor(a) na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites 

de servidor em cargo semelhante do(a) autor(a), atinente aos mesmos 

períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que 

ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado, informe se com a 

reestruturação da carreira do(a) autor(a), por meio da respectiva Lei 

(Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei Estadual nº 7.360/00; 

Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 8.089, de 20 de janeiro 

de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; Servidores Militares - Lei 

Complementar nº 231/2005; Profissionais da Educação Básica - Lei 

Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia Judiciária Civil - Lei 

Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração Fazendária - AAF - 

Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve incorporação/reposição de 

eventual perda salarial apurada no laudo pericial?”

 Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e 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.

 Entregue o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), em favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS 

& CONSULTORIA, para cobrança da verba honorária na via própria.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 742334 Nr: 3501-82.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDTEVMS, PLS, LPB, NDOC, ACDCEVS, 

FEDS, JDOESF, JDOESF, DEDIMDPSDS, JNFDS, ODDTEVML-OD, JRES, 
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FFAEPL, RLSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:MS/9928-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIZ PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, ANGELA LEAL SABOIA DE 

CASTRO - OAB:121.079/SP, ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335-MT, DANI LEONARDO GIAOMINI - OAB:OAB/RS 53.956, 

DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:5.300-B, Marcelo Miguel Alvim 

Coelho - OAB:156.347-SP, MARCIO ANTONIO GARCIA - OAB:12.104, 

MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - OAB:13965/MT, MURILLO BARROS 

DA SILVA FREIRE - OAB:8.942-MT, NANCY MIEKO HIRATA MARQUES - 

OAB:OAB/MT17945/O, PAULO JOSE DO NASCIMENTO - OAB:108.401 

SP, PAULO JOSE DO NASCIMENTO - OAB:108401 SP, POLLYANA DE 

PAULA E SILVA - OAB:12412/MT, ROSANY SOARES DA SILVA COSTA 

- OAB:184214 SP, ROSANY SOARES DASILVACOSTA - OAB:184.214 

SP, TARCISIO LOPES CANDIDO - OAB:115286, VALESKA MACHADO 

MARTINS - OAB:18268/0, VINICIUS LUDWIG VALDEZ - OAB:OAB/RS 

31203

 Intimar patrono da parte requerida OUROMINAS DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Ltda. - OM DTVM, a advª. ROSANY 

SOARES DA SILVA COSTA, OAB/SP 184214, para manifestar-se, no 

prazo de 05(cinco) dias acerca do alvará eletrônico nº 425686-7/2018, 

expedido na data 09/08/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 397916 Nr: 11455-29.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a (o) patrona(o) da parte autora, advº(a) DEISI VIEIRA FERREIRA 

OAB/MT 10071, para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca 

dos cálculos atualizados, acostados aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734707 Nr: 14458-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ZILENE ANCELMO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, PARA 

QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS 

TRABALHOS PERICIAIS, 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.: 335952 Nr: 4558-87.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT, ROBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 Intimar a (o) patrona(o) da parte autora, advº(a) ANDREIA PINHEIRO, 

OAB/MT 10946, para no prazo de 05(cinco dias) manifestar-se acerca do 

Alvará Eletrnico, n 424177-0/2018, expedido dia 03/08/20018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 726585 Nr: 7511-09.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARLI PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 302431 Nr: 4870-97.2003.811.0003

 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: PAMELA MICHELA COSTA FERREIRA, PABLO MICHEL 

COSTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:5138/MT, ORESTES MIRAGLIA CARVALHO - OAB:4792/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 VISTO

Intime-se o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar a que se refere a nota de ordem bancária de fls. 533, no valor de 

R$ 1.901,43, já que a RPV expedida nos autos era de R$ 10.263,55 (fls. 

507).

O Estado de Mato Grosso deverá informar qual a conta, agência e nome 

do beneficiário que recebeu a nota de fls. 533.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 816062 Nr: 1577-65.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT

 VISTO.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de GENESIO DA SILVA, visando receber o valor de R$ 

697,75 (seiscentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), 

referente aos honorários sucumbenciais (fls. 227/228).

Intimada para efetuar o pagamento, a parte executada apresentou 

comprovante de depósito judicial do valor cobrado, requerendo a extinção 

do feito na forma do artigo 924, II, do CPC (fls. 231/233).

É o relatório.

Decido.

Evidencia-se que o executado efetuou o pagamento da obrigação, 

conforme documentos de fls. 232/233.

Desta forma, determino o levantamento do valor de R$ 697,75 (seiscentos 

e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), mediante alvará 

eletrônico, em favor da fazenda exequente.

Posto isso, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente ação de execução.

Certifique-se a secretaria se há custas processuais pendentes de 

pagamento.

 P.R.I.C.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004677-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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SILVIA ALMEIDA ARAUJO FIGUEIRA (AUTOR(A))

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

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: 1004677-40.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 

51.220,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PROVA DE 

TÍTULOS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

SILVIA ALMEIDA ARAUJO FIGUEIRA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para se manifestar quanto à certidão de ID retro, 

requerendo o que de direito. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

RONDONÓPOLIS , 21 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: 1000267-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO (ADVOGADO(A))

FABIO BENTO ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000267-36.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 

937,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86)]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: FABIO BENTO ROCHA Parte Ré: RÉU: 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 , 15 de junho de 2018. Atenciosamente, LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 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: 1003771-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GABRIELLA VOLPI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1003771-50.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 

180.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

GABRIELLA VOLPI Parte Ré: RÉU: RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA., SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

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 , 21 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006150-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI (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: 1006150-61.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 

137.529,67; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ACIDENTÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSE LOPES DA COSTA 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 , 21 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: 1003422-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

LUCINETE MECIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(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 

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 08h45min, 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 
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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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 441018 Nr: 9687-63.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER OLIVEIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, para no prazo legal, declinar aos autos os 

dados bancários de titularidade dos credores a fim de instruir o RPV a ser 

expedido..

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 713127 Nr: 8229-40.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA APARECIDA LEONARDI ALBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, para no prazo legal, declinar aos autos os 

dados bancários de titularidade dos credores a fim de instruir o RPV a ser 

expedido..

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 435449 Nr: 4117-96.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINO DE FREITAS & FREITAS LTDA - 

ME, ANA PAULA DE FREITAS, ANDERSON BERNARDINO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

A parte executada informou a desistência do prazo recursal e requereu a 

liberação dos valores, indicando dados bancários.

Efetuada a baixa da restrição no veículo no sistema RENAJUD. Quanto aos 

valores bloqueados em fls. 39, procedi ao desbloqueio pelo sistema 

BACENJUD, uma vez que não houve a transferência para conta judicial.

 Por derradeiro, os valores de fls. 89 foram liberados em favor da parte 

exequente por meio de alvará judicial – fls. 103 -.

 Nada mais requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo e anotações 

de praxe.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 784988 Nr: 8183-46.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI GOMES DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ".... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (...). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 759433 Nr: 13033-80.2014.811.0003

 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: SOLANGE SANTOS PEREIRA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com(...). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 753329 Nr: 9453-42.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABGAIR DE BRITO FERREIRA TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ".... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com(...). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 795222 Nr: 12483-51.2015.811.0003

 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: LENIJANE VILELA RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 

22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ".... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com(...). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 785183 Nr: 8260-55.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA PEREIRA DOS ANJOS, ZILKA MOREIRA DE 

ARAUJO, MARIA OLINDA DA SILVA FONSECA, NECY BARBOSA DE 

ANICEZIO, MARIA APARECIDA BARBOSA DE ANICESIO, LAURA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ".... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (....) Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 820262 Nr: 3069-92.2016.811.0003

 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: PATRICIA VALERIA DA SILVA ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ".... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 
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2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (...). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 741525 Nr: 3011-60.2014.811.0003

 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: MARIA RUBIA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ".... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (...). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 820261 Nr: 3068-10.2016.811.0003

 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: MARILETH SILVA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ".... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (...). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 757052 Nr: 11536-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR CASTELO BRANCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "..... 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(...o. 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 
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 818183 Nr: 2274-86.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON WAGNER DA SILVA CASTELO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ".... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (....) Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 814551 Nr: 1044-09.2016.811.0003

 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: CELSO FROELICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER PEREIRA BARRETO - 

OAB:OAB/MT 19.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ".... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com(...). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 431087 Nr: 12958-17.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY BARRETO DE NOVAIS ME, JURACY 

BARRETO DE NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, da r. sentença proferida, cujo 

dispositivo final transcrevo a seguir:"Ante o exposto, julgo e declaro 

extinta a presente execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II 

do Código de Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pelo 

executado, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. Com o trânsito em julgado, e após o pagamento das custas, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. P. R. I.para, 

querendo, apresentar(em) memoriais, no prazo de 10 (dez) dias."

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 767378 Nr: 1038-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERCY NOGUEIRA RODRIGUES DE ASSIS, ELVIRA 

MARIA DO NASCIMENTO, SENIRA SANTINA VENDRUSCULO, PATRICIA 

LOHANNA DE SOUZA NUNES, MARIA AMELIA SOUZA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:MT/8.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para no prazo legal, comprovar aos 

autos o recolhimento dos honorarios periciais., bem como, manifestar 

sobre o laudo pericial de fls.212/224.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 661658 Nr: 10285-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI SOUSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAIVA BOROTTA - 

OAB:23181

 (...)PRONUNCIO Valdinei Sousa da Silva para que seja julgado perante o 

Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito do art. 121, 

§2º, inciso I e IV do Código Penal, observando as disposições da Lei 
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8.072/90, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos 

termos do art. 413 do Código de Processo Penal.Após a coisa julgada 

desta decisão, intimem-se as partes para, em 05 dias, informarem às 

testemunhas que desejam oitivar em Plenário, nos termos do art. 422 do 

CPP.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 651695 Nr: 1297-71.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONES ROGÉRIO DE SOUZA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 Intimação do adv. De defesa para apresentação de resposta à acusação 

no prazo legal.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 656836 Nr: 6215-21.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES 

- 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 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): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 669426 Nr: 2076-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODS, JCNDS, RLADS, FJBJMS, GKDJP, 

CMDF, LDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de mandado de prisão, expedido por este Juízo 

por força da decisão de fls. 266/280.

Assim, não havendo qualquer alteração fático/processual na decisão de 

fls. 266/280, mantenho por seus próprios fundamentos.

Encaminhe-se o autuado à penitenciária local.

Intime-se, notifique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 635052 Nr: 6265-18.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN SILVA MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, em correição.

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(s) acusado(s).

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27 de agosto de 2018, às 13h15min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), 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 aqui não 

resida(m) ou 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 e intime-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 669426 Nr: 2076-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODS, JCNDS, RLADS, FJBJMS, GKDJP, 

CMDF, LDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 Após, nos termos do artigo 8º da Resolução nº 213/2015 do CNJ, este 

juízo iniciou o questionário sobre as circunstâncias da(s) sua(s) 

prisão(ões), cujos teores foram gravados em sistema digital.

Encerrado o questionamento, foi concedida a palavra às partes, porém 

nada requereram.

Portanto, uma vez que as partes nada requereram, mantenho as decisões 

que decretaram a prisão temporária (este juízo) e prisão preventiva (3ª 

vara criminal- autos/cód. 662602) pelos seus próprios fundamentos.

 Encaminhe-se o indiciado/réu à penitenciária local.

Intime-se, notifique-se e cumpra-se com urgência expedindo o necessário.

Oficie-se ao juízo da 3ª vara criminal desta comarca, acerca da prisão do 

indiciado/réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 669426 Nr: 2076-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODS, JCNDS, RLADS, FJBJMS, GKDJP, 

CMDF, LDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 Diante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo de dados dos 

aparelhos telefônicos apreendidos às fls. 20/21, devendo à autoridade 

policial proceder com as diligências que entender necessárias, para 

extração de todos os dados (caixa de mensagens, e-mail e conversas 

registradas nos aplicativos whatsapp e facebook).Oficie-se a central de 
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monitoramento do sistema prisional desta comarca, a fim de que envie a 

este juízo, o relatório detalhado do monitoramento eletrônico da 

tornozeleira de Webster Honorato da Silva entre os períodos de 

05.02.2018 a 10.02.2018.Oficie-se a autoridade policial, para que junte aos 

autos o registro das filmagens da câmera de segurança noticiada no B.O 

nº 2018.44067 (fl. 13).Por fim, informo que o indiciado Wendel Luiz Silva 

Borges esta sendo devidamente processado nos autos da ação penal nº 

2869-28.2018.811.0064/ Cód.670416.Notif ique-se o Parquet . 

Comunique-se à autoridade policial.Cumpra-se com URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 635052 Nr: 6265-18.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN SILVA MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, em correição.

O réu não foi encontrado para a citação pessoal, resultando na citação 

editalícia. Contudo, apesar de regularmente citado por edital, não 

compareceu em juízo, motivo pelo qual com fundamento no art. 366 do 

CPP, determino a suspensão do processo e o curso no prazo 

prescricional, pelo prazo de 4 anos, nos termos da súmula 415 do STJ.

Ademais, analisando os elementos que instruem o processo, não verifico 

a necessidade de antecipar a produção de provas, porquanto inexistentes 

quaisquer dos fundamentos justificadores da medida excepcional.

Por fim, a realidade fático/processual ora apresentada é insuficiente para 

concluir pelo preenchimento dos fundamentos descritos no art. 312 do 

CPP, sobretudo porque o(s) crime(s) apurado(s) não é(são) 

considerado(s) grave(s) e não foi(ram) praticado(s) mediante violência ou 

grave ameaça à pessoa, de maneira que numa eventual condenação – 

fazendo-se um juízo prospectivo da reprimenda – conclui-se que o regime 

a ser fixado não será o fechado, motivo pelo qual deixo de decretar a 

prisão do(s) acusado(s).

Intime-se, notifique-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório com baixa nos 

relatórios estatísticos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676216 Nr: 8065-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALVES DE SOUZA, REGINALDO DE 

PAULA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...)Diante do exposto, decido:I – Presente os indícios de materialidade e 

autoria, RECEBO a denúncia.II – Cite-se os réus para, em 10 (dez) dias, 

apresentarem resposta à acusação, devendo o Sr. Meirinho questionar se 

os acusados possuem ou não condições de constituir advogado.III – 

Informada a impossibilidade de nomear advogado, desde já nomeio o 

Defensor Público atuante nesta vara para promover a defesa dos 

acusados, devendo ser remetido os autos à Defensoria Pública.IV – 

Oficie-se à POLITEC para, no prazo de 10 dias, proceder à identificação 

criminal dos acusados, inclusive por meio datiloscópico e fotográfico, bem 

como realizar o confronto das impressões digitais dos mesmos com 

aquelas eventualmente existentes no banco de dados da Secretaria de 

Segurança Pública, nos termos da lei 12.037/09.V – Defiro os 

requerimentos ministeriais constantes nos itens “3” e “4” da cota de 

acompanhamento à denúncia juntada às fls. 65/66.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675225 Nr: 7150-27.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU DE OLIVEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de TADEU DE OLIVEIRA 

LOPES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, 

caput, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal. Breve relato.

 Para o recebimento da exordial acusatória basta a presença de indícios 

de materialidade e autoria. Tais indícios não precisam ser robustos como 

os necessários à decretação da prisão preventiva, tampouco necessita 

da prova basal, elemento da condenação.

 Neste sentir se posicionam os Tribunais pátrios:

“Denúncia – Ministério Público que deve ater-se somente ao disposto nos 

arts. 41 e 43 do CPP – Desnecessidade de o fato estar provado 

cabalmente, uma vez que isso somente ocorrerá na instrução criminal na 

qual se terá a oportunidade de colher todas as provas – Necessidade 

para a instauração da ação penal apenas de prova indiciária...” TRF 2a 

Região – RT 766/738.

No caso em tela há indícios da materialidade e de autoria que se 

comprovam pelo boletim de ocorrência (fl. 06), termo de exibição e 

apreensão (fl. 07), auto de avaliação indireta (fl. 28) e termo de 

declarações de fls. 08, 10, 11 e 26. Assim, presentes as condições da 

ação e os pressupostos de procedibilidade.

 Por fim, quando do recebimento da peça acusatória deverá o magistrado 

se orientar pelo princípio in dubio pro societa.

 Diante do exposto,

 Decido:

 I – Presente os indícios de materialidade e autoria, RECEBO a denúncia.

II – Cite-se o réu para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação, 

devendo o Sr. Meirinho questionar se o acusado possui ou não condições 

de constituir advogado.

III – Informada a impossibilidade de nomear advogado, desde já nomeio o 

Defensor Público atuante nesta vara para promover a defesa do acusado, 

devendo ser remetido os autos à Defensoria Pública.

IV – Defiro os requerimentos ministeriais constantes nos itens “2” e “3” da 

cota de acompanhamento à denúncia juntada à fl. 40.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650516 Nr: 181-30.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MACEDO DE ANDRADE, FÁBIO 

GUIMARÃES MALTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 INTIMAÇÃO DO DR. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR- 

OAB/MT 15.193, PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE ÁS RAZÕES 

RECURSAIS DO RÉU FÁBIOGUIMARÃES MALTA, NOS AUTOS DE AÇÃO 

PENAL Nº 181-30.2017.811.0064- CÓDIGO 650516

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 674297 Nr: 6301-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11.203

 Intimação do Dr. Adhemar de Brito Figueira Peres, OAB/MT nº. 11.203, 

para audiência de oitiva de testemunha designada para o dia 27 de 

setembro de 2018, às 13h35min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara 

Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 674297 Nr: 6301-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11.203

 Vistos, em correição.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da(s) 

testemunha(s) para o dia 27 de setembro de 2018, às 13:35 horas.

Requisite(m)-se a(s) testemunha(s).

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 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

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação penal, por isso ABSOLVO os réus Sérgio Henrique 

Lopes da Silva, brasileiro, convivente, natural de Rondonópolis/MT, 

nascido em 13/02/1994, filho de Sérgio Ribeiro Lopes da Silva e de Maria 

de Lourdes Lopes, residente na Rua D N1, Bairro Parque Universitário, 

nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT e Jefferson Rodrigues de 

Souza Sá, brasileiro, solteiro, natural de Rondonópolis/MT, nascido em 

08/04/1996, filho de Antônio Marcos de Souza Sá e de Maria Luiza 

Rodrigues de Souza Sá, residente na Rua Vitória, quadra 41, lote 05, Vila 

Mineira II, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, dos fatos 

imputados pelo Ministério Público na denúncia de fls. 06/08, com fulcro no 

que dispõe o artigo 386, VII, do CPP, uma vez que não restara 

devidamente provada que os réus tenham praticado o respectivo delito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677942 Nr: 9572-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIQUE GONÇALVES LIMA, MATHEUS 

CORREA MARTINS, BRENDON DE JESUS LOPES, JOSÉ HENRIQUE 

POSSIDONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 Intimação ao Dr. Getúlio Baldoíno da Silva Terra Junior, OAB/MT nº 15.193, 

da r. decisão das fls. 213/214, que indeferiu o pedido de revogação da 

prisão preventiva do denunciado Matheus Correa Martins.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677123 Nr: 8866-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135-MT

 Habeas Corpus nº 8866-89.2018.811.0064 – Cód. 677123

Vistos.

Trata-se de pedido de Habeas Corpus formulado de próprio punho pelo 

denunciado ALEXANDRE DA SILVA MACHADO, visando à reavaliação do 

mandado de prisão preventiva (fls. 104/108).

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do 

pedido formulado pelo réu, pugnando pelo regular prosseguimento do feito.

Pois bem. Analisando com acuidade o pedido formulado pelo próprio réu 

às fls. 104/108 e intitulado como Habeas Corpus, observa-se que o 

mesmo pretende que seja revogada a sua prisão preventiva com a 

consequente expedição de alvará de soltura do mesmo, contudo, como 

bem colocado pela representante ministerial, diferentemente da ação 

constitucional do Habeas Corpus que pode ser intentada por qualquer 

pessoa, o réu não possui capacidade postulatória para manejar pedido de 

liberdade provisória, o qual somente pode ser realizado por advogado ou 

defensor constituído.

Portanto, considerando que o objeto do pedido do réu trata-se de matéria 

que somente pode ser tratada por quem possua capacidade postulatória, 

bem como que não houve modificação da situação fática a ensejar a 

revogação da prisão preventiva decretada anteriormente às fls. 79/81, 

coaduno do mesmo entendimento lançado pelo Parquet às fl. 110/111, 

razão pela qual NÃO CONHEÇO do pedido de fls. 104/108.

Por fim, observo que o réu foi devidamente citado conforme certidão de fl. 

113, assim, intime-se o advogado Dr. Vilson de Souza Pinheiro – OAB/MT 

5135 para apresentar resposta à acusação em favor do denunciado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635857 Nr: 7010-95.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTÔNIO BRENTANO, JAMAYCO 

SILVA AZEVEDO, WANDERSON CABREIRA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.330, DEFENSOR PÚBLICO - 

OAB:

 Intimação do advogado do acusado Wanderson Cabreira Sampaio, Dr. 

Ângelo Bernardino de Mendonça Junior - OAB/MT nº 16.330, que os autos 

encontram-se em cartório, pelo prazo legal, para apresentação de 

resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677123 Nr: 8866-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135-MT

 Intimação do advogado do acusado, Dr. Vilson de Souza Pinheiro - 

OAB/MT nº 5.135, que os autos encontram-se em cartório, pelo prazo 

legal, para apresentação de resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677123 Nr: 8866-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135-MT

 Autos nº 8866-89.2018.811.0064 – Cód. 677123

Vistos.

Considerando a petição do réu de fls. 104/108, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 635857 Nr: 7010-95.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTÔNIO BRENTANO, JAMAYCO 

SILVA AZEVEDO, WANDERSON CABREIRA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.330, DEFENSOR PÚBLICO - 

OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação dos acusados WANDERSON CABREIRA 

SAMPAIO e JOÃO ANTÔNIO BRENTANO para, querendo, apresentem 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que 

não apresentada a resposta no prazo legal, ou se os acusados não 

constituírem defensor, será nomeado defensor para oferecê-los.

Nos termos do art. 1.373, § 3°, da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar aos acusados se 

eles pretendem constituir advogado 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 tem a intenção de contratarem defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar os réus os seus endereços 

residencial e/ou comercial, onde poderão ser localizados para fins de 

futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Outrossim, atento às informações constantes dos autos, bem como às 

diretrizes do artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que o acusado JOÃO 

ANTÔNIO BRENTANO preenche os requisitos objetivos e subjetivos 

exigidos para concessão da medida despenalizadora .

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 13 de abril de 2018, às 13:30 horas.

Intime-se o acusado para que compareça à audiência acompanhada de 

advogado advertindo-o que, caso não possua condições de contratar 

advogado, será nomeado um Defensor Público ou dativo para patrocinar a 

sua defesa.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677123 Nr: 8866-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135-MT

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado 

ALEXANDRE DA SILVA MACHADO como incurso no artigo nela 

mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e 

não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635857 Nr: 7010-95.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTÔNIO BRENTANO, JAMAYCO 

SILVA AZEVEDO, WANDERSON CABREIRA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.330, DEFENSOR PÚBLICO - 

OAB:

 Vistos, etc.

Haja vista 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.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por qualquer crime, 

acolho a proposta ministerial considerando a concordância do réu e de 

sua defensora. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 

02 anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo ao acusado as condições expressas nos incisos do 

parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

C) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

D) Perda da fiança paga à fl. 27, a qual ficará vinculada a estes autos 

aguardando destinação competente.

 Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676063 Nr: 7927-12.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZILORRAM ALBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 7927-12.2018.811.0064 – Cód. 676063

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (s) acusado (s) 

EZILORRAM ALBERTO DE SOUZA como incurso (s) no artigo nela 

mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e 

não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação (s) acusado 

(s) 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.
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Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em arremate, com relação ao pleito ministerial para juntada de certidão de 

antecedentes criminais do denunciado junto ao Instituto Nacional de 

Identificação e Cartório do Distribuidor da Comarca de Itiquira/MT, por ora, 

INDEFIRO, pois não há comprovação nos autos da impossibilidade de 

fazê-lo, conforme dispõe o art. 1373, II, da CNGC.

Por fim, reitere-se o ofício encaminhado à POLITEC determinando a adoção 

de providências para esclarecer a identificação civil do ora denunciado.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 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

 Intimação da advogada do acusado, Dra. LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB/MT nº 9.279, que os autos já se encontram-se disponíveis em 

cartório aguardando apresentação de resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 339852 Nr: 3656-04.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON DE OLIVEIRA ALVES, ROGERIO DE 

OLIVEIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

João Batista Borges Júnior - OAB:

 Defiro o requerimento da defesa, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que apresente o endereço atualizado da testemunha Deusyel Abreu 

Cruz, após apresentação do endereço, expeça-se mandado de intimação 

ou carta precatória se for preciso.

Expeça-se oficio para a vara de infância e juventude solicitando a 

gentileza de se possível enviar a este juízo o termo de declarações 

prestadas perante aquele juízo pelo a época adolescente Deusyel Abreu 

Cruz, nascido em 07/12/1993, filho de Derciria Dias Abreu, CPF sob ° 

045.389.721-50.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Cáceres-MT, a fim de 

inquirir o policial Alessandre Almeida de Campos Leite.

Ao compulsar os autos, verifica-se à fl. 193 que os réus apesar de 

intimados deixaram de comparecer, ou justificarem sua ausência a este 

ato, pelo que decreto revelia dos réus Maicon de Oliveira Alves e Rogério 

de Oliveira Vieira ressalvados os efeitos legais do instituto.

Diante da não intimação das vítimas restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim, designo audiência e continuação para o dia 05 

de dezembro de 2018, ás 14h30min.

Intime-se a vítima Ariella Angel no endereço indicado em audiência.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676656 Nr: 8431-18.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR MANOEL APOMOCENA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

VICTOR MANOEL APOMOCENA ANDRADE como incurso (a) no artigo nela 

mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e 

não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, acerca do pedido para a quebra do sigilo dos dados do aparelho 

celular apreendido em poder do denunciado (fls. 05/06), entendo que o 

pleito merece deferimento, uma vez que não se trata da quebra de sigilo 

de transferência de dados, tão pouco de comunicação telefônico, pois, 

pretende-se com a mesma, tão somente a obtenção de informações que 

se encontram armazenadas no interior do aparelho celular apreendido pela 

autoridade policial para completo esclarecimento dos fatos descritos na 

inicial.

Em razão de não estarmos diante de decretação de interceptação 

telefônica, procedimento este que tem por fim o acesso ao conteúdo das 

conversas realizadas; mas sim, de quebra de dados telefônicos, para 

acesso ao histórico de chamadas do aparelho apreendido às fls. 05/06, 

aplicativos (whatsapp), mensagens de textos, contatos e demais pastas 

do celular apreendido, objetivando o completo esclarecimento do crime de 

roubo majorado, em tese, perpetrado pelo denunciado, DEFIRO a quebra 

do sigilo dos dados telefônicos conforme requerido pelo Ministério Público 

na cota retro.

Cumpridas a diligência, a douta Autoridade Policial deverá encaminhar o 

necessário relatório circunstanciado, o qual deverá ser juntado aos 

presentes autos.

Notifique-se a douta representante do Ministério Público da presente 

decisão, podendo a mesma acompanhar a realização das diligências de 

quebra do sigilo dos dados telefônicos.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675351 Nr: 7269-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BARREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 (...) Pois bem, com essas considerações, acrescentando as razões 

expostas no parecer ministerial às fls. 67/69 e, ainda, verificando que não 

houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da cautelar 

decretada anteriormente, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA 

PRISÃO PREVENTIVA DO INDICIADO RAFAEL BARREIRA DE OLIVEIRA.Por 

fim, remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação de 

resposta à acusação em favor do denunciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676023 Nr: 7892-52.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALATIEL DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 7892-52.2018.811.0064 – Cód. 676023

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado 

SALATIEL DA CRUZ SILVA como incurso no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 
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para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 675351 Nr: 7269-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BARREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 7269-85.2018.811.0064 – Cód. 675351

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado RAFAEL 

BARREIRA DE OLIVEIRA como incurso no artigo nela mencionado, vez que 

ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Em arremate, com relação ao pleito ministerial para juntada de certidão de 

antecedentes criminais e expedição de ofício ao Cartório Distribuidor da 

Comarca de Goiânia/GO e ao Instituto de Criminalística do Estado de Goiás, 

por ora, INDEFIRO, pois não há comprovação nos autos da impossibilidade 

de fazê-lo, conforme dispõe o art. 1373, II, da CNGC.

Por fim, defiro o requerimento ministerial contido na cota retro, assim, 

oficie-se à Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT – POLITEC, 

requisitando-se a conclusão do laudo pericial indicado no ofício de fl. 24 

do inquérito policial, uma vez que referido documento ainda não foi 

elaborado.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 669537 Nr: 2175-59.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALEX DA SILVA, JAQUELINE 

MARTIOLLE VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Pelo exposto, atendidos todos os comandos legais, DEFIRO o pedido 

formulado pela defesa e REVOGO a prisão preventiva de JAQUELINE 

MARTIOLLE VIANA, mediante a imposição das seguintes condições:1) 

Comparecer mensalmente a este juízo, a fim de informar e justificar suas 

atividades (art. 319, I, CPP);2) Comparecer a todos os atos do processo 

(art. 319, VIII); 3) Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca, 

por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, 

CPP); e4) Não frequentar lugares de má-fama (boates, bares, etc.) (art. 

319, II, CPP). Outrossim, dê-se vistas dos autos à Defensoria Pública, para 

apresentar resposta à acusação no prazo legal em favor da acusada.Por 

fim, cumpra-se a decisão de fl. 88.Recolham-se o mandado de prisão 

expedido em desfavor da acusada.No mais, aguarde-se a citação e 

apresentação de resposta à acusação pela defesa do acusado Gilberto 

Alex da Silva.Intime-se. Notifique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669537 Nr: 2175-59.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALEX DA SILVA, JAQUELINE 

MARTIOLLE VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 2175-59.2018.811.0064 – Cód. 669537

Vistos.

 RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Gilberto 

Alex da Silva e Jaqueline Martiolle Viana, como incursos nos artigos nela 

mencionados, vez que a mesma preenche todos os requisitos do art. 41, 

CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que os mesmos poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ademais, com relação ao pleito ministerial para juntada de certidão de 

antecedentes criminais, por ora, INDEFIRO, pois não há comprovação nos 

autos da impossibilidade de fazê-lo, conforme dispõe o art. 1373, II, da 

CNGC.

Em arremate, DEFIRO o requerimento remanescente da cota ministerial 

retro.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 630416 Nr: 2631-14.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIANDERSON PEREIRA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ante teor de fl.97, determino vista dos autos a defensoria pública pelo 

prazo de 05 (cinco) dias, para que se manifeste a respeito do réu 

Lianderson Pereira Rezende, sob pena de revelia.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674161 Nr: 6178-57.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO MATHEUS SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 6178-57.2018.811.0064 – Cód. 674161

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado ROGÉRIO 

MATHEUS 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 
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probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669537 Nr: 2175-59.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALEX DA SILVA, JAQUELINE 

MARTIOLLE VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 (...) REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA e 

CONCEDO ao acusado GILBERTO ALEX DA SILVA, a LIBERDADE 

PROVISÓRIA sem fiança, salientando que ele deverá prestar compromisso 

perante a Gestora Judiciária.Os compromissos do acusado são: deverá 

comparecer perante a autoridade sempre que for intimado (art. 327 – 

CPP); não poderá mudar de residência sem prévia autorização do Juízo; e 

não poderá ausentar-se de sua residência por mais de 08 dias sem indicar 

o lugar onde possa ser encontrado, SOB PENA DE, DESCUMPRINDO 

QUALQUER DAS CONDIÇÕES FICAR REVOGADA A LIBERDADE ORA 

CONCEDIDA.Expeça-se o devido alvará de soltura, CONSIGNANDO-SE AS 

CONDIÇÕES ACIMA ELENCADAS, ressaltando que deve ser solto, 

imediatamente, salvo se estiver preso por outro motivo.DESTAQUE-SE AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA QUE, NO MOMENTO DO CUMPRIMENTO DA 

SOLTURA, DEVERÁ: CITAR E ADVERTIR O DENUNCIADO DAS 

OBRIGAÇÕES QUE DEVERÁ PRESTAR EM FORMA DE 

COMPROMISSO.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às 

providências. Cumpra-se, COM URGÊNCIA por tratar-se de réu preso.Por 

fim, aguarda-se a apresentação de resposta acusação da denunciada 

Jaqueline Martiolle Viana e, após, juntada da mesma volte-me os autos 

conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 607199 Nr: 5038-95.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SILVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16989/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Data de emissão: 13/08/2018

Dados Gerais

Execução Número: 5038-95.2012.811.0064

Nome Reeducando: Alexandre Silveira dos Santos

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 1a 8m 0d 09/03/2012 09/03/2012 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 1a 0m 0d 26/12/2014 26/12/2014 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum

 6a 0m 0d 04/01/2014 15/01/2014 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 7a 0m 0d 22/01/2016 22/01/2016 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - 

Hediondo Reincidente

Quantidade total de Dias Multa: 976

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

25/07/2012 14/01/2014 530 dias fls. 38 e 94,. Julho/2012 à Janeiro/2014

01/09/2014 26/12/2014 115 dias fls. 115 e 71, Setembro/2014 à 

Dezembro/2014

01/04/2015 11/05/2015 40 dias fls. 82 e 129

15/06/2015 22/01/2016 217 dias fl. 05 e 137

Total de dias interrompidos: 902

Data de Prisão Definitiva: 09/03/2012

Total da Pena: 15a 8m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 22/01/2016

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 16/07/2021

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

22/01/2016 + 5a 5m 25d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(22/01/2016 - 09/03/2012) - 2a 6m 2d

(3a 10m 13d) - 2a 6m 2d = 1a 4m 11d

Data base para Livramento Condicional 22/01/2016

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 02/03/2029

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

22/01/2016 + 10a 7m 10d + 2a 6m 2d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 11a 8m 26d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

09/03/2012 + 15a 8m 0d + 2a 6m 2d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 3a 11m 2d

Data do Término da Pena: 10/05/2030

Demais Observações

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 636256 Nr: 7316-64.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS VIDAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:10085

 Desse modo, este Estado-Juiz REVOGA a decisão proferida às fls. 

193/196 do Processo Executivo de Pena, para que a recuperando João 

Carlos Vidal dos Santos, possa dar continuidade ao cumprimento de sua 

pena, devendo este observar as condições fixadas às fls. 

156/158.Expeça-se o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO em 

favor do apenado. Consequentemente, recolham-se quaisquer eventuais 

mandados de prisão expedidos nestes autos.Nada obstante, 

considerando a irregularidade supramencionada, este juízo determina a 

sua intimação para que apresente justificação ao descumprimento da 

condição imposta de forma escrita no prazo de 05 (cinco) dias.Intime-se o 

recuperando.Decorrido o prazo supra, certifique-se, colha-se o parecer 

ministerial e voltem conclusos.Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 637640 Nr: 8449-44.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON GOMES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130, Maria de Fatima Gomes 

Coelho - OAB:18452, RODRIGO KURZ ROGGIA - OAB:13301-A

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado para que o sentenciado 

possa ESTUDAR fora do estabelecimento prisional, e AUTORIZO o 

recuperando, Joelson Gomes Martins, a frequentar as aulas do curso de 

ZOOTECNIA NA UFMT, condicionando ao uso das tornozeleiras 

eletrônicas, instrumento eficaz para a fiscalização externa.Comunique-se 

ao d. Diretor da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrrea “Mata Grande” 
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acerca desta decisão, bem como para que sejam encaminhadas, 

posteriormente, as respectivas planilhas para remição de pena. Determino 

ainda que o recuperando seja incluído no Programa de Monitoração 

Eletrônica, incluindo o endereço da Penitenciaria Mata Grande, o trajeto e o 

local de estudo.Autorizo ainda que o transporte escolar seja realizado pela 

família do sentenciado, pelos motivos explanados nesta decisão, ou seja, 

número insuficiente de viaturas e agentes penitenciários.Ademais, 

vislumbra-se que os cálculos de pena acostados ao feito estão todos 

equivocados acerca da data de início de cumprimento da pena, pois 

notadamente verifica-se dos autos que o sentenciado se encontra 

segregado desde o dia 17/09/2014 (fl. 15).Assim, determino a elaboração 

de um novo cálculo de pena, devendo constar como início de cumprimento 

de pena o dia da sua última prisão (17/09/2014).Com o aporte, intime-se a 

defesa e dê ciência ao Ministério Público para, querendo, manifestarem. 

Após, não havendo impugnação motivada, desde já, determino o 

encaminhamento do atestado de pena a cumprir ao recuperando e à 

unidade prisional.Intimem-se as vítimas do conteúdo da presente decisão 

através de sua representante legal, não havendo endereço nos autos, 

intime-se por edital, conforme determinado no art. 201, § 2º, do Código de 

Processo Penal.Ciência ao Ministério Público. Intime-se.Cumpra-se, com 

urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 612923 Nr: 3437-20.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALATIEL PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o recuperando irá atingir o lapso temporal necessário 

para progressão de regime em 22/08/2018 (cálculo de pena de fl. 238), 

bem como o atestado carcerário em nada desabona sua conduta (fls. 

244), este Estado-Juiz designa o dia 23 de agosto de 2018, às 09h00min, 

para verificar a possibilidade de concessão do benefício de progressão 

de regime em favor do recuperando, bem como realização de audiência 

admonitória, para fixação das condições a serem cumpridas e inclusão no 

programa de monitoração eletrônica.

Requisite-se o recuperando junto à diretoria da unidade prisional, 

solicitando que sejam realizadas, antecipadamente, as consultas e 

pesquisas quanto a eventuais restrições, visando a colocação do mesmo 

no regime semiaberto logo após a realização do ato designado.

Oficie-se o responsável pela Unidade de Monitoração, solicitando que 

providencie a instalação da tornozeleira eletrônica no recuperando, antes 

da audiência, ainda naquela unidade.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 634482 Nr: 5836-51.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURISVALDO CONCEIÇÃO RIBEIRO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de executivo de pena do recuperando LOURISVALDO 

CONCEIÇÃO RIBEIRO DE SOUZA em cumprimento de pena em regime 

semiaberto, em que atingiu lapso temporal para progressão de regime.

O cálculo de pena encontra-se encartado às fl. 123, constando que o 

sentenciado atingiu o lapso temporal necessário para progressão e 

regime.

DECIDO.

A progressão de regime dar-se-á mediante a observância dos requisitos 

objetivo e subjetivo, conforme dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal. 

Os requisitos objetivo e subjetivo estão presentes para a concessão da 

progressão de regime, pois o recuperando já cumpriu o lapso temporal 

necessário para o benefício, conforme cálculo de pena as fl. 123, e 

quanto ao requisito subjetivo verifico dos autos que não consta nenhuma 

informação desabonadora em desfavor do recuperando até o momento.

Ademais, estando presentes os requisitos autorizadores a progressão de 

regime se torna um direito do recuperando, sendo imperativa a sua 

concessão.

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 33, § 2º, do Código Penal c/c 

com art. 112, caput, da LEP, CONCEDO ao recuperando, a progressão do 

regime semiaberto para o ABERTO, devendo o recuperando cumprir as 

condições que lhe serão impostas.

O recuperando deverá ser advertido, que dadas peculiaridades desta 

comarca, a qual não possui estabelecimento adequado para o 

cumprimento de pena no regime, ora promovido, até segunda ordem o 

recuperando deverá cumprir o restante da pena em regime domiciliar, sob 

as seguintes condições:

1. Comparecer bimestralmente na Secretaria da 4ª Vara Criminal desta 

Comarca, para assinar o termo de comparecimento e comprovar o trabalho 

do mês, nos horários entre 12:00 e 19:00 horas, em dias úteis, dentro de 

cada mês;

2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço 

indicado nos autos, no período compreendido entre 22 horas e 6 horas do 

dia seguinte. A comprovação do emprego será feita por:

a) carteira de trabalho devidamente assinada; ou

b) contrato por tempo determinado,

c) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O 

documento deverá ser entregue, no prazo de 30 dias, na Secretaria da 4ª 

Vara Criminal desta Comarca, sendo que, em todos os casos, nele deverá 

constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e 

saída do emprego;

3. Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva 

ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 dias, contados desta 

audiência admonitória;

4. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se da sua 

residência ou trabalho, exceto em situações devidamente justificadas ou 

em situações de caso fortuito ou força maior;

5. É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação judicial, 

bem como, devendo permanecer nos locais e horários previamente 

autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de 

cumprimento de pena;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa 

de jogos, bocas de fumo, bares e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de 

fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de 

substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou 

contravenção).

O recuperando deverá ser cientificado de cada uma das condições acima, 

devendo ser advertido de que o descumprimento destas condições, a 

prática de novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta 

grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime, conforme artigo 118, I, 

da LEP. Observe-se que, caso o beneficiário pretenda a alteração de 

alguma das condições, deverá, antes de mais nada, formular requerimento 

em Juízo, sob pena de falta de autorização prévia implicar na 

REVOGAÇÃO do benefício e REGRESSÃO DE REGIME.

Quanto ao pedido de autorização para frequentar cultos religiosos às fl. 

130, vislumbra-se que diante da decisão acima, o mesmo já está 

autorizado a se ausentar de sua residência até às 22 horas, ficando o 

pedido prejudicado.

O recuperando deverá transitar portando documento de identidade e cópia 

desta decisão para exibi-los quando solicitado.

Encaminhe-se uma cópia da presente decisão ao recuperando.

Ciência ao Ministério Público e intime-se a defesa.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 655890 Nr: 5294-62.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GARCIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A
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 Vistos em correição.

Tendo em vista que o recuperando atingiu o lapso temporal necessário 

para progressão de regime em 18/05/2018 (cálculo de pena de fl. 45 v), o 

teor do atestado carcerário que em nada desabona sua conduta (fl. 88), e 

a parecer do exame criminológico (fls. 83/87), que afirma a possibilidade 

efetiva de reinserção social do recuperando, este Estado-Juiz designa o 

dia 23 de agosto de 2018, às 09h00min, para verificar a possibilidade de 

concessão do benefício de progressão de regime em favor do 

recuperando, bem como realização de audiência admonitória, para fixação 

das condições a serem cumpridas e inclusão no programa de monitoração 

eletrônica.

Requisite-se o recuperando junto à diretoria da unidade prisional, 

solicitando que sejam realizadas, antecipadamente, as consultas e 

pesquisas quanto a eventuais restrições, visando a colocação do mesmo 

no regime semiaberto logo após a realização do ato designado.

Oficie-se o responsável pela Unidade de Monitoração, solicitando que 

providencie a instalação da tornozeleira eletrônica no recuperando, antes 

da audiência, ainda naquela unidade.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 659576 Nr: 8617-75.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808-MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de executivo de pena do recuperando Bruno Henrique Ribeiro de 

Souza, o qual cumpre pena de 02 (dois) anos e 20 (vinte) dias no regime 

aberto desde 19/02/2018 (fls. 30/31).

Aportou-se aos autos à fl. 32, novo cálculo de pena atestando como data 

para concessão do livramento condicional o dia 18/07/2018.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passa o juízo a deliberar.

Considerando que não houve impugnação, este juízo HOMOLOGA o 

cálculo de fl. 32, para que surta os seus efeitos legais.

No mais, aguarde-se em cartório o cumprimento total da pena ou qualquer 

outro motivo que enseje o retorno dos autos a este gabinete.

Intime-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 659808 Nr: 8840-28.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA KAROLINE MENDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Desse modo, DEFIRO o pedido de PRISÃO DOMICILIAR à recuperanda 

FLÁVIA CAROLINE MENDES PEREIRA, com fulcro no artigo 117, inciso III, 

da Lei de Execução Penal nº 7.210/1984, mediante as seguintes 

condições, sob pena de revogação imediata do benefício:•Deverá 

recolher-se diariamente a sua residência durante o período noturno das 

19h00min às 06h00min, após este horário a recuperanda poderá 

frequentar cultos religiosos ou tratamento de saúde em qualquer horário, 

em razão da urgência;•Não mudar da comarca, sem autorização do 

Juízo;•Não se embriagar, não usar drogas, não fumar ou se apresentar 

embriagada publicamente;•Não portar armas ou instrumentos capazes de 

ofender a integridade física de outrem;•Não frequentar bares, não 

frequentar boca de fumo, boates, casas de jogo e congêneres;•Não se 

envolver em novo delito;•Retornar ao estabelecimento prisional onde se 

encontra atualmente custodiada, assim que determinado pelo 

Juízo.Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR em 

favor da sentenciada.Por fim, ante o teor da decisão acima, recolha-se os 

mandados de prisão expedidos nos autos, bem como expeça-se, se 

necessário, o CONTRAMANDADO DE PRISÃO.Ciência ao Ministério 

Público. Intime-se a defesa.Expeça-se o necessário.Intime-se a 

sentenciada no endereço de fl. 84.Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 615062 Nr: 5717-61.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANKLIN SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 intimar a defesa constituida nos autos, acerca do calculo de pena.

Execução Número: 5717-61.2013.811.0064

Nome Reeducando: Franklin Silva Gomes

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 5a 8m 22d 03/10/2012 03/10/2012 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 11a 8m 16d 02/01/2015 08/01/2015 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum

 3a 8m 15d 14/10/2017 14/10/2017 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 10

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

01/11/2014 07/01/2015 66 dias fls. 05 e 70

Total de dias interrompidos: 66

Data de Prisão Definitiva: 03/10/2012

Total da Pena: 21a 1m 23d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 14/10/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 01/07/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

14/10/2017 + 2a 8m 18d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(14/10/2017 - 03/10/2012) - 0a 2m 6d

(5a 0m 11d) - 0a 2m 6d = 4a 10m 5d

Data base para Livramento Condicional 03/10/2012

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 08/12/2021

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

03/10/2012 + 9a 0m 0d + 0a 2m 6d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 15a 6m 17d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

03/10/2012 + 21a 1m 23d + 0a 2m 6d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 5a 7m 4d

Data do Término da Pena: 31/01/2034

Demais Observações

____________________________________________

ADÃO BENTO DE FREITAS

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 635753 Nr: 6912-13.2015.811.0064

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO PAIVA DE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de fls. 289, antes de apreciar o requerimento 

ministerial:

I – Intime-se a defesa para, em 05 (cinco) dias, apresente o endereço 
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atual e correto do réu, sob pena de dar por prejudicado o presente 

incidente de insanidade mental, já que o réu esta a se furtar das 

diligências, prosseguindo a ação penal em apenso, bem como com a 

decretação de sua prisão.

II – Apresentado o endereço, cumpra-se o item I e II do despacho de fls. 

282.

III – Transcorrido o prazo, não havendo apresentação do endereço, 

voltem-me para deliberar.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 672434 Nr: 4694-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MOTA, DOUGLAS PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, Rg: 

0170740-5, Filiação: Marlei Pereira dos Santos, data de nascimento: 

27/02/1993, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), serviços 

gerais, Telefone 9 9726-1897. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: FINALIDADE: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA 

QUALIFICADA NO POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da 

denúncia, da qual segue cópia em anexo, para oferecer defesa prévia, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), 

sendo que em defesa preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e 

invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 

(cinco) testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 

oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006). Despacho/Decisão: I – 

Notifique o réu Douglas Pereira dos Santos, via edital, para, em 10 

(dez)dias, apresentar defesa preliminar.II – Decorrido o prazo e, sem 

apresentação de defesa, nomeie-se o membro da Defensoria Pública local 

para apresentação de defesa prévia.III – Após apresentar a defesa, 

volte-me para deliberar quanto ao seu recebimento e a aplicação do artigo 

366 do CPP. OBSERVAÇÃO: O oficial de justiça, obrigatoriamente, deverá 

indagar ao acusado se ele pretende constituir advogado ou se o juiz deve 

nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, 

neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar 

defensor, devendo tal informação constar na certidão do oficial de justiça 

(Provimento n° 30/2008 – CGJ).

Despacho/Decisão: I – Notifique o réu Douglas Pereira dos Santos, via 

edital, para, em 10 (dez) dias, apresentar defesa preliminar.II – Decorrido o 

prazo e, sem apresentação de defesa, nomeie-se o membro da 

Defensoria Pública local para apresentação de defesa prévia.III – Após 

apresentar a defesa, volte-me para deliberar quanto ao seu recebimento e 

a aplicação do artigo 366 do CPP.

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, LUCIANA CORREA 

LOPES RIBEIRO, digitei.

Rondonópolis, 21 de agosto de 2018

Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 630825 Nr: 2975-92.2015.811.0064

 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: CRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APSDNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:19.363-MT, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO SALOMÉ 

FIGUEIRA - OAB:255163 OAB/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDUARDO 

HENRIQUE DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

2975-92.2015.811.0064, Protocolo 630825, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 902385 Nr: 6085-83.2018.811.0003

 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): MADEIREIRA PARAISO DE ILHA SOLTEIRA 

LTDA, R. F. DE JESUS MADEIRAS EIRELI, ROGERIO ESCORSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR PEREIRA DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 19.196

 ISTO POSTO, DEFIRO o pedido formulado às fls. 28/33 para 

LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA CRIMINAL, o bem apreendido nestes 

autos, consistente no conjunto veicular TRA/C. TRATOR/NÃO APLIC, 

DIESEL, MARCA/MODELO I/M.BENZ ACTROS 2546 LS, ANO/MODELO 

2011/2011, CHASSI Nº WDB934251BL570124, RENAVAM 004888833248 

E CAR/S. REBOQUE/C FECHADA, MARCA/MODELO SR/RANDONSP SRFG 

CG, ANO/MODELO 2014/2014, em favor do proprietário ROGÉRIO 

ESCORE, ou pessoa por ele autorizada, na forma da lei. Encaminhe-se 

cópia desta decisão à SEMA para conhecimento. Retornem os autos com 

vista ao Ministério para manifestação.Depreque a realização de 

audiência.Cumpra-se 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:

 Vistos,

 Verificando a existência de erro material na decisão proferida às fls. 

69/70, retifico o seu décimo primeiro parágrafo (fl. 70), onde se lê 

LEONARDO MATEUS CAVALET para considerar AZL LOGÍSTICA E 

TRANSPORTADORA LTDA – EPP.

 No mais, permanece a decisão inalterada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 849217 Nr: 11152-97.2016.811.0003

 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): LUÍS CARLOS KLAUMANN, JL DE LARA 

CUNHA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - OAB:OAB/MT9866, ÉDILO 

TENORIO BRAGA - OAB:14.070, FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - 

OAB:5.802/MT

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar a empresa J.L.de Lara Cunha-EPP, na pessoa de seu advogado 

Dr. FRANCISCO ASSIS DIAS, acerca da cota ministerial de fls.183 a 

seguir: Compusando os autos, nota-se que a empresa J.L.de LARA 

Cunha-EPP aceitou a proposta de transação penal ofertada (fl.179). 
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Entretanto, a Carta Precatória veio desacompanhada do comprovante de 

pagamento. Pelo exposto, o Ministério Público postula pela intimação da 

indiciada, na pessoa de seu advogado Francisco Assis Dias de Freitas 

OAM/MT 5802/MT para comprovar o respectivo pagamento, sob pena do 

perdimento do benefício, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 803947 Nr: 15880-21.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR AUGUSTO FIGUEIREDO ITACARAMBY, 

E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO BOUVIE DE 

OLIVEIRA - OAB:16323

 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 o Indiciado César Augusto Figueiredo Itacaramby, na pessoa de 

seu advogado Dr. Gustavo Bouvie de Oliveira dos termos da cota 

ministerial a seguir: Compulsando os autos, verifica-se às fls.126/128v 

que houve o pagamento de 09 (nove) parcelas do valor acordado à titulo 

de transação penal, uma vez que ausente a comprovação do pagamento 

da parcela 04/10. Segundo consta às fls.103/103v, a parcela 04/10 teve 

seu pagamento agendado, cuja quitação efetiva dependeria de saldo em 

conta corrente. Pelo exposto, o Ministério Público postula pela intimação do 

indiciado, na pessoa de seu advogado para comprovar o pagamento da 

referida parcela, no prazo de 05 dias.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 038/2018-DF - Art. 1º O Serviço de Plantão Judiciário na 

Comarca de Sinop, Mato Grosso, referente ao mês de SETEMBRO DE 

2018, obedecerá a seguinte escala de plantão regional e plantão local:

* A Portaria nº 038/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

PORTARIA Nº 218/2018-cnpar

A EXCELENTÍSSIMA DOUTORA ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS, 

JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE SINOP-MT, no 

uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o teor da Portaria Nº 199/2018-cnpar, de 1º de agosto de 

2018;

RESOLVE:

 Art. 1º - RETIFICAR, em parte, o artigo 1º, alíneas “a” e “b”, da Portaria nº 

199/2018-cnpar, de 1º de agosto de 2018, no que se refere a divisão das 

equipes, que vinculam os profissionais integrantes da equipe 

interprofissional às unidades jurisdicionais, ficando estabelecida da 

seguinte forma:

 a) 1ª e 2ª varas Cíveis, Vara Especializada da Infância e da Juventude e 

Vara Especializada dos Juizados Criminais:

Andreia Aparecida Bertolini, matrícula nº 20339, Psicóloga;

Luciana Romeo Vidal, matrícula nº 20338, Assistente Social;

 b) 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Criminais e a Vara Especializada de Família e 

Sucessões:

 Glenda Farias Puhl, Psicóloga, matrícula nº 13102;

 Ana Maria Chaves de C. Souza Macedo, matrícula nº 9089, Assistente 

Social e,

 3ª e 4ª Varas Cíveis e a Vara Especializada da Fazenda Pública:

Márcia Ferreira Nunes Faria, matrícula nº 22880, Assistente Social;

 Rosângela Elisabete Leal Pedrotti, matrícula nº 13091, Psicóloga;

 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à 

Corregedoria-Geral da Justiça, aos Magistrados e Gestores Judiciários 

desta comarca, 6ª Subseção Seccional de Mato Grosso da OAB, 

Ministério Público e Defensoria Pública.

Sinop, 20 de agosto de 2018.

ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS

Juíza Diretora do Foro

PORTARIA N. 219/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 Considerando o Decreto nº 00 1/2018, de Sinop, 03 de janeiro de 201 8, 

que divulga os feriados nacional, estadual e municipal e define os pontos 

facultativos na Administração Pública Municipal em Sinop-Mt, salvo os 

serviços considerados imprescindíveis à comunidade.

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente do Foro Judicial e dos Cartórios 

Extrajudiciais do Município de Sinop/MT, no DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018, 

Data da Fundação de Sinop, em razão do Feriado Municipal, 

prorrogando-se os prazos para o próximo dia útil subsequente.

 Art. 2º - INFORMAR que os serviços do plantão judiciário serão atendidos 

normalmente pelo Juiz Plantonista e servidores escalados, nos termos do 

Provimento n.º 10/2016-CM, de Cuiabá, 06 de maio de 2016.

 Art. 3º - INFORMAR que os serviços do plantão extrajudicial serão 

atendidos normalmente, nos termos do Artigo 111, § 3º, da Seção II, da 

CNGCE – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria do Foro 

Extrajudicial.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 21 de agosto de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 334412 Nr: 12382-70.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, OSCAR 

FERREIRA BRODA, MARIA AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOC.DE PEQ. PROD.RURAIS NOVO 

HORIZONTE ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES - PRONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta de Ordem nº. 12382-70.2018.811.0015 – Código 334412

Vistos,

 Nos termos do artigo 69 do Código de Organização Judiciária – COJE 

redistribua-se a presente Carta de Ordem para a 4ª Vara Cível da 

Comarca de Sinop, em face de que o objeto da presente é a intimação da 

Associação de Pequenos Produtores Rurais Novo Horizonte - 

Assentamento Zumbi dos Palmares.

 Cumpra-se

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006644-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTAIDE AMADOR MARCON (AUTOR(A))

ULISSES DUARTE JÚNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1006644-84.2018.8.11.0015. AUTOR: OTAIDE 

AMADOR MARCON RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos etc. Ação ordinária de obrigação de fazer, com pedido de 

antecipação de tutela jurisdicional, com liminar – inaudita altera parte 

proposta por Otaíde Amador Marcon em face de UNIMED Cuiabá 

Cooperativa de Trabalho Médico, ambos qualificados. Relatado, em suma, 

que possui 67 anos de idade e está enfrentando sérios problemas de 

saúde, eis que é portador de obesidade mórbida grau II, há mais de 10 

anos. Aduzido que fora devidamente avaliado por endocrinologista, 
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pneumologista e ortopedista que lhe indicaram a realização da cirurgia 

bariátrica na modalidade gastroplastia videoparoscopia, os quais 

afirmaram que a aludida cirurgia seria o único meio de salvaguardar a 

saúde do requerente. Alegado que possui plano de saúde individual com a 

demandada desde os idos de 2010; todavia, estende informando que a 

requerida recusou-se a custear o tratamento do autor sob o fundamento 

de que este ultrapassou a idade máxima indicada para a realização do 

procedimento. Destarte, pugnou pela concessão da antecipação de tutela 

de urgência a fim de compelir a requerida a autorizar a cirurgia bariátrica, 

bem como custear o procedimento, todo o material necessário e quaisquer 

despesas advindas da internação, sob pena de multa diária. É o relatório. 

Decido. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde que, 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “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”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência. A tutela de urgência recomenda cautela, 

inclusive não se descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser 

dispensada se constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for 

de natureza antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil 

do processo (cautelar), não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante 

instituto. No caso sub examine a parte autora é beneficiária do Plano de 

Saúde indicado nos autos. Pleiteia, em antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, que a parte requerida seja forçada a realizar a cirurgia 

denominada Gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia. 

Nesse sentido, a prova material acostada indiquem a necessidade da 

realização da cirurgia, não ficou esclarecida à urgência da parte autora 

em realizar a cirurgia pretendida, como risco de morte ou ainda risco de 

agravar seu quadro clínico, se não fizer a fizer imediatamente. Apenas um 

médico, de especialidade em pneumologia, em Id. 14062173 (pág. 1) 

sustentou o seguinte: ...solicito que a cirurgia programada para obesidade, 

seja realizada o quanto antes, com uma certa urgência... (Dr. Leonardo A. 

T. Giacon). Certa urgência, no contexto, não sinalizou com clareza a 

urgência do quadro clínico do paciente. Este ao menos suscitou a palavra 

urgente, enquanto os demais nada disseram a respeito, apenas 

sustentado a necessidade do procedimento. Os relatórios médicos além 

de serem sucintos, não esclarecem a gravidade da doença da parte 

autora a ensejar a necessidade da realização da cirurgia de forma 

imediata. A parte autora é pessoa idosa. Dessa forma, a realização do 

procedimento requer exame aprofundado, devendo ser realizada uma 

avaliação individual por equipe multiprofissional, que deverão indicar qual a 

urgência do procedimento, devendo, portanto, ser observado o critério 

técnico previsto na Resolução Normativa n.° 262/2011 da ANS, bem como 

a Portaria n.° 424 de 19/03/2013, em seu anexo I, ao redefinir as diretrizes 

gerias para o tratamento cirúrgico da obesidade. Assim, tendo em vista as 

peculiaridades do caso concreto, a discussão acerca da realização da 

cirurgia bariátrica merece analise minuciosa, sob a garantia dos princípios 

do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível, em juízo de 

cognição sumária, reconhecer, sem dados clínicos importantes, a urgência 

e necessidade de autorizar a realização do procedimento cirúrgico 

pretendido, especialmente por se tratar de pessoa idosa, e por isso, os 

dados médicos precisam estar precisamente esclarecidas no processo. 

Por conta disso, resta a este juízo aguardar a instrução probatória com 

fins de evidenciar urgência/emergência noticiada. Nesse sentido, os 

seguintes arestos compilados (destacados): “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO COMINATÓRIA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUIZ - 

PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CIRURGIA E INTERNAÇÃO - 

HOSPITAL DE ALTO CUSTO - NÃO COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE 

CONTRATADO - AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO - RECURSO PROVIDO. A concessão da tutela antecipada 

exige o preenchimento concomitante de ambos os requisitos dispostos no 

artigo 273 do Código de Processo Civil (verossimilhança do direito alegado 

e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação). A realização 

da cirurgia e o término do período de tratamento e de internação do 

segurado descaracterizam o perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Com isso, não se justifica o deferimento da antecipação da 

tutela, sobretudo quando nem sequer há prova de que o autor esteja 

sendo cobrado judicialmente pelos gastos correspondentes ou na 

iminência de sofrer constrição patrimonial”. (AI 103042/2015, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 03/09/2015). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA - AFASTADA - MÉRITO RECURSAL - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA - MANTIDO - 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO MÉDICO INDICANDO A DOENÇA E A URGÊNCIA DOS 

MEDICAMENTOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A responsabilidade para o fornecimento de medicamentos ou 

realização de tratamento aos cidadãos é concorrente entre a União, os 

Estados e o Município, podendo qualquer deles ser demandado em juízo 

para sua prestação. Portanto, detém o Estado legitimidade passiva. Para a 

concessão da tutela antecipada, necessário que se façam presentes os 

requisitos insculpidos no art. 273 do Código de Processo Civil, quais sejam 

a prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado, fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso de direito de defesa 

ou manifesto propósito protelatório do réu e ainda inexistência de risco de 

irreversibilidade do provimento antecipado. Ausente laudo médico 

constando qual a doença, bem como a urgência no uso dos 

medicamentos, reputa-se não demonstrado o fundado receito de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Recurso conhecido e provido”. (TJ-MS - 

AI: 14095729720148120000 MS 1409572-97.2014.8.12.0000, Relator: Des. 

Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 11/09/2014, 5ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 16/09/2014); Portanto, nada consistente nos autos a 

consubstanciar a urgência reclamada para adiantar a tutela postulada. 

Meras alegações de necessidade premente não servem, por si, sem 

evidências confirmadas, para aferir o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, por ora ausente. A alegada doença e o estado da 

paciente não se mostram capazes de autenticar, por si, o perigo da 

demora. Sem esta probabilidade esclarecida, por enquanto, não há como 

deferir a tutela antecipatória. De fato, falta a comprovação do perigo da 

demora da prestação jurisdicional, isto é, dados materiais convincentes de 

que a parte requerente necessita da cirurgia pleiteada, em vista da doença 

que a acomete, segundo sua tese, no sentido de que razoavelmente lhe 

assistiria razão quanto ao aduzido, ou melhor, ainda, a probabilidade de 

que, com os elementos de prova angariados, venha a sagrar-se 

vencedora, a final, da demanda, passando por perícia se for necessário. 

De qualquer modo, havendo postulação a qualquer tempo, no curso da 

lide, levantados elementos de convicção suficientes, poderá ser 

reapreciado o pedido de antecipação de tutela. Posto isto, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela. Não detectados os requisitos legais 

previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 14 de outubro de 2018, às 16:00 

horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde os autos 

deverão ser enviados em tempo. Cite-se a parte requerida com pelo 

menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Deverá ser cientificada de que o seu silêncio 

implicará em revelia, cujos efeitos importarão em veracidade dos fatos 

articulados na exordial. 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. 
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334, caput e seus §§ 4.°, 5.°, 8.º e 9.°, do Código de Processo Civil. No 

mais, à míngua de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a 

postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais acurada 

quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece evidente ser 

caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto pela Lei 

Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, a 

defiro. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 14 

de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006644-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTAIDE AMADOR MARCON (AUTOR(A))

ULISSES DUARTE JÚNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006644-84.2018.8.11.0015. AUTOR: OTAIDE AMADOR 

MARCON RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos etc. Chamo o feito à ordem para corrigir de ofício o erro material 

contido na decisão de ID nº 14735601, nos termos do art. 494, inciso I, do 

CPC, que indeferiu a tutela pleiteada e designou audiência. Entretanto, a 

data da audiência designada está equivocada. Destarte, onde se lê: 

“DESIGNO audiência de conciliação para o dia 14 de outubro de 2018, às 

16:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde os 

autos deverão ser enviados em tempo.”. Leia-se: “DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 08 de outubro de 2018, às 16:00 horas, a ser 

conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde os autos deverão ser 

enviados em tempo”. Mantenho, no mais, inalterados os demais termos da 

decisão, que deverá ser cumprida. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 18 

de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005886-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARIONALDO OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

ODILIA ALVES GOMES SOUZA (AUTOR(A))

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILLER GONCALVES DE JESUS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005886-08.2018.8.11.0015. AUTOR: ODILIA ALVES 

GOMES SOUZA, ARIONALDO OLIVEIRA SOUZA RÉU: MILLER 

GONCALVES DE JESUS Vistos etc. DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 08 de outubro de 2018, às 13:00 horas, a ser conduzida por 

conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em 

tempo. Cite-se a parte com pelo menos 20 dias de antecedência para 

comparecer à solenidade. 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. No mais, à 

míngua de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por 

justiça gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 19 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005219-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE MARIA DA ROCHA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005219-22.2018.8.11.0015. AUTOR: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: CLARICE MARIA DA ROCHA Vistos etc. 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 08 de outubro de 2018, às 

14:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte com pelo menos 

20 dias de antecedência para comparecer à solenidade. 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, 19 de 

agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008687-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

PATRICIA SEVERINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008687-28.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA 

SEVERINO DE OLIVEIRA REQUERIDO: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Vistos etc. Ação Revisional de contrato, indenização por danos morais e 

materiais e repetição de indébito, proposta por Patrícia Severino de Oliveira 

em face de Loteadora Assai S/S Ltda, ambas qualificados. Alegado que o 

Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel 

Urbano em Loteamento, firmado com a requerida, possui abusividades 

contratuais, ante a cobrança de juros de 0,50% ao mês sobre as parcelas 

corrigidas pelo IGP-M; cobrança de comissão e publicidade de 10% e juros 

capitalizados. Diante dos fatos, pugnado pela concessão da tutela de 

urgência para que lhe seja autorizado efetuar o pagamento, em Juízo, dos 

valores mensais das parcelas somente corrigidas pelo IGPM, sem os 

demais encargos. No mérito, pugna pela condenação da requerida à 

repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 

No ID nº 9482729, foi deferido à gratuidade judiciária a parte requerente e 

também determinado a correção do valor da causa. Decido. A antecipação 

dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde que, haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“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”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 
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audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência. 

A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se descartando 

exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se constatada 

hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada 

(mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Com tais 

considerações, verificado, no caso vertente, que é de rigor o 

indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, 

uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto. 

Sustentou o requerente que o contrato objeto da demanda contém 

cláusulas abusivas, notadamente aquelas relativas aos juros moratórios e 

sua capitalização; juros remuneratórios indevidos; bem como a cobrança 

de comissão e publicidade no importe de 10%, por não discriminar a que 

se referem tais despesas, razão pela qual, postula pela concessão da 

tutela de urgência, para o depósito em juízo dos valores das parcelas 

mensais somente com incidência da correção monetária pelo IGP-M, sem 

os demais encargos. Analisando o contrato, notado na cláusula quarta, a 

previsão de correção das parcelas pelo índice IGP-M, a cada período de 

12 meses. Outrossim, o parágrafo primeiro da cláusula terceira inclui 

despesas comerciais de comissão e publicidade, no importe de 10% sobre 

o valor bruto do imóvel, devidamente atualizado. A princípio, tais encargos 

contratuais estão em consonância com o ordenamento jurídico, não 

estando suficientemente demonstrada nenhuma ilegalidade. Com efeito, a 

cobrança de juros moratórios encontra previsão legal e não pode ser 

considerada ilícita, notadamente no percentual constante do contrato. 

Neste ponto, o cálculo unilateral, apresentado com a inicial, é insuficiente 

para comprovar a cobrança indevida. A jurisprudência é nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DEPÓSITO DO VALOR DAS 

PRESTAÇÕES REDEFINIDO PELO PRÓPRIO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE 

– CPC, ART. 285, PARÁGRAFO ÚNICO - ENCARGOS ABUSIVOS – 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

propositura de ação revisional, por si só, não suspende a exigibilidade do 

pacto e a mora do devedor. 2. Ausente verossimilhança nas alegações, 

não se antecipa a tutela para impedir eventual negativação em caso de 

inadimplemento. 3. O art. 285-B, § 1º, do CPC estabelece que o “valor 

incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo 

contratados”, não sendo possível, portanto, o depósito judicial das 

prestações vincendas sob qualquer pretexto.” (TJ/MT, AI 149946/2013, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/04/2014, Publicado no DJE 25/04/2014). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNÃO EM PAGAMENTO C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE DEPÓSITO DAS PARCELAS DE 

VALOR INCONTROVERSO - EXCLUSÃO E/OU NÃO INCLUSÃO DO NOME 

DO DEVEDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE – 

INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente a demonstração 

da verossimilhança das alegações, quanto à alegada ilegalidade das 

cláusulas contratuais de financiamento, impõe-se a obrigatoriedade de 

honrar o contratado, de modo que a pretensão do depósito do valor menor 

que o pactuado não elide a mora, tampouco possui o condão de abster a 

inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, 

muito menos a manutenção na posse do veículo.” (TJ/MT, AI 17734/2014, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 04/11/2014, Publicado no DJE 10/11/2014). Assim, é imprescindível que 

seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa da 

requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que 

será possível vislumbrar o direito da parte. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM 

TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – 

PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a questão controvertida 

suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise 

antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, 

deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo 

art. 273 do CPC.” (TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 

13/10/2015). No mais, não é possível acolher a pretensão de depósito de 

valor diverso do contratado, sendo que a discussão judicial do débito, por 

si só, não é suficiente para autorizar o pagamento na forma que mais 

convém o requerente, notadamente porque a consignação em pagamento 

se dá mediante o depósito do valor integral, nas hipóteses previstas na 

legislação civil. Isto Posto, indefiro a tutela provisória de urgência 

pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos para sua concessão. É de 

observar que a parte contrária apresentou defesa ante mesmo de análise 

de admissão ou não da petição inicial, sendo, portanto, precipitada. 

Portanto, deveria agora ocorrer à determinação de citação da parte 

adversaria a fim de que ela comparecesse a audiência de conciliação, e 

depois não havendo acordo que viesse a contestação. Porém, como já 

houve apresentação da contestação, ainda que seja precipitada, nada 

impede que seja aguardado o momento oportuno a fim de que a parte 

autora se pronuncie a respeito, conforme é o caso. De todo modo, 

respeitando o regramento processual que se trata de normas cogentes, 

ou seja, de ordem pública e devem ser respeitadas por todos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 24 de setembro de 2018, às 14:00 

horas, a ser conduzida pelo conciliador do Cejusc. E virtude de já ter sido 

apresentada contestação, supera a integração da lide conforme art. 239, 

§ 1º, do CPC, apesar de não serem as mesmas hipóteses, é aplicável por 

analogia na hipótese em tela, de modo que a parte requerida já está citada. 

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. Se a parte requerida não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. Nesse seguimento, 

nesse caso tratar-se de relação consumerista, existindo alegações 

verossímeis, de não ser legitimas as cobranças, uma vez que fere os 

princípios básicos do consumidos elencados no art. 6º do CDC, todavia, a 

prova não compete ao consumidor, diante de sua impossibilidade de fazer 

prova negativa, viável seja conferida a inversão do ônus da prova em 

favor do requerente, que defiro. Logo, compete à parte requerida 

demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos ou impeditivos do 

direito da requerente. Destarte, determinado ao autor no ID nº 9482729, 

para quantificar o valor incontroverso do débito, o que deixou de fazer, 

manifestando-se este pela permanência do valor outrora apresentado. 

Desse modo, visto a teimosia injustificada do autor em não quantificar o 

valor solicitado, hei por bem corrigi-lo de ofício conforme dicção do art. 

292, § 3º, do CPC, haja vista que o valor apresentado não corresponde 

com o proveito econômico que se pretende. É o que corrobora o E. TJMT: 

RAC - AÇÃO INCIDENTAL DE APREENSÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULO - 

VALOR DA CAUSA EM DISSONÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO 

PRETENDIDO - NECESSÁRIO ARBITRAMENTO - CELEBRAÇÃO DE 

ACORDO NOS AUTOS PRINCIPAIS (AÇÃO REVISIONAL) - EXTINÇÃO DA 

LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CUSTAS REMANESCENTES COM A 

DISTRIBUIÇÃO DEVIDA - VALOR DA CAUSA RETIFICADO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A despeito de artigo 90, § 3º, do CPC atual 

isentar custas remanescentes em caso de acordo firmado antes da 

prolação da sentença, há óbice intransponível para aplicá-lo na espécie, 

haja vista que a sentença foi prolatada na vigência do CPC revogado, o 

qual determinava no artigo 26 o pagamento das custas e despesas 

remanescentes.2 - Na espécie, a empresa tem o dever de pagar as 

custas complementares da Ação Incidental, uma vez que o valor atribuído 

à causa, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não correspondia ao 

proveito econômico pretendido, e sim o montante de R$ 38.844,00 (trinta e 

oito mil oitocentos e quarenta e quatro reais), pois essa era a dívida 

referente ao Contrato de Compra e Venda do Veículo à época do 

ajuizamento da demanda. (Ap 20844/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) Por fim, o valor da causa 

deverá corresponder ao proveito econômico pretendido, no caso em 

questão o valor deve ser o valor do contrato em discussão, o valor 

apresentado foi de R$ 15.000,00, enquanto o valor do contrato que se 

pretende rever é de R$ 63.881,63, portanto, esse é o valor que 

corresponde à causa. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 19 de agosto de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008687-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

PATRICIA SEVERINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008687-28.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA 

SEVERINO DE OLIVEIRA REQUERIDO: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Vistos etc. Ação Revisional de contrato, indenização por danos morais e 

materiais e repetição de indébito, proposta por Patrícia Severino de Oliveira 

em face de Loteadora Assai S/S Ltda, ambas qualificados. Alegado que o 

Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel 

Urbano em Loteamento, firmado com a requerida, possui abusividades 

contratuais, ante a cobrança de juros de 0,50% ao mês sobre as parcelas 

corrigidas pelo IGP-M; cobrança de comissão e publicidade de 10% e juros 

capitalizados. Diante dos fatos, pugnado pela concessão da tutela de 

urgência para que lhe seja autorizado efetuar o pagamento, em Juízo, dos 

valores mensais das parcelas somente corrigidas pelo IGPM, sem os 

demais encargos. No mérito, pugna pela condenação da requerida à 

repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 

No ID nº 9482729, foi deferido à gratuidade judiciária a parte requerente e 

também determinado a correção do valor da causa. Decido. A antecipação 

dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde que, haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“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”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência. 

A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se descartando 

exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se constatada 

hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada 

(mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Com tais 

considerações, verificado, no caso vertente, que é de rigor o 

indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, 

uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto. 

Sustentou o requerente que o contrato objeto da demanda contém 

cláusulas abusivas, notadamente aquelas relativas aos juros moratórios e 

sua capitalização; juros remuneratórios indevidos; bem como a cobrança 

de comissão e publicidade no importe de 10%, por não discriminar a que 

se referem tais despesas, razão pela qual, postula pela concessão da 

tutela de urgência, para o depósito em juízo dos valores das parcelas 

mensais somente com incidência da correção monetária pelo IGP-M, sem 

os demais encargos. Analisando o contrato, notado na cláusula quarta, a 

previsão de correção das parcelas pelo índice IGP-M, a cada período de 

12 meses. Outrossim, o parágrafo primeiro da cláusula terceira inclui 

despesas comerciais de comissão e publicidade, no importe de 10% sobre 

o valor bruto do imóvel, devidamente atualizado. A princípio, tais encargos 

contratuais estão em consonância com o ordenamento jurídico, não 

estando suficientemente demonstrada nenhuma ilegalidade. Com efeito, a 

cobrança de juros moratórios encontra previsão legal e não pode ser 

considerada ilícita, notadamente no percentual constante do contrato. 

Neste ponto, o cálculo unilateral, apresentado com a inicial, é insuficiente 

para comprovar a cobrança indevida. A jurisprudência é nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DEPÓSITO DO VALOR DAS 

PRESTAÇÕES REDEFINIDO PELO PRÓPRIO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE 

– CPC, ART. 285, PARÁGRAFO ÚNICO - ENCARGOS ABUSIVOS – 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

propositura de ação revisional, por si só, não suspende a exigibilidade do 

pacto e a mora do devedor. 2. Ausente verossimilhança nas alegações, 

não se antecipa a tutela para impedir eventual negativação em caso de 

inadimplemento. 3. O art. 285-B, § 1º, do CPC estabelece que o “valor 

incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo 

contratados”, não sendo possível, portanto, o depósito judicial das 

prestações vincendas sob qualquer pretexto.” (TJ/MT, AI 149946/2013, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/04/2014, Publicado no DJE 25/04/2014). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNÃO EM PAGAMENTO C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE DEPÓSITO DAS PARCELAS DE 

VALOR INCONTROVERSO - EXCLUSÃO E/OU NÃO INCLUSÃO DO NOME 

DO DEVEDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE – 

INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente a demonstração 

da verossimilhança das alegações, quanto à alegada ilegalidade das 

cláusulas contratuais de financiamento, impõe-se a obrigatoriedade de 

honrar o contratado, de modo que a pretensão do depósito do valor menor 

que o pactuado não elide a mora, tampouco possui o condão de abster a 

inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, 

muito menos a manutenção na posse do veículo.” (TJ/MT, AI 17734/2014, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 04/11/2014, Publicado no DJE 10/11/2014). Assim, é imprescindível que 

seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa da 

requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que 

será possível vislumbrar o direito da parte. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM 

TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – 

PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a questão controvertida 

suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise 

antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, 

deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo 

art. 273 do CPC.” (TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 

13/10/2015). No mais, não é possível acolher a pretensão de depósito de 

valor diverso do contratado, sendo que a discussão judicial do débito, por 

si só, não é suficiente para autorizar o pagamento na forma que mais 

convém o requerente, notadamente porque a consignação em pagamento 

se dá mediante o depósito do valor integral, nas hipóteses previstas na 

legislação civil. Isto Posto, indefiro a tutela provisória de urgência 

pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos para sua concessão. É de 

observar que a parte contrária apresentou defesa ante mesmo de análise 

de admissão ou não da petição inicial, sendo, portanto, precipitada. 

Portanto, deveria agora ocorrer à determinação de citação da parte 

adversaria a fim de que ela comparecesse a audiência de conciliação, e 

depois não havendo acordo que viesse a contestação. Porém, como já 

houve apresentação da contestação, ainda que seja precipitada, nada 

impede que seja aguardado o momento oportuno a fim de que a parte 

autora se pronuncie a respeito, conforme é o caso. De todo modo, 

respeitando o regramento processual que se trata de normas cogentes, 

ou seja, de ordem pública e devem ser respeitadas por todos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 24 de setembro de 2018, às 14:00 

horas, a ser conduzida pelo conciliador do Cejusc. E virtude de já ter sido 

apresentada contestação, supera a integração da lide conforme art. 239, 

§ 1º, do CPC, apesar de não serem as mesmas hipóteses, é aplicável por 

analogia na hipótese em tela, de modo que a parte requerida já está citada. 
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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. Se a parte requerida não comparecer à 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na peça inaugural. Nesse seguimento, 

nesse caso tratar-se de relação consumerista, existindo alegações 

verossímeis, de não ser legitimas as cobranças, uma vez que fere os 

princípios básicos do consumidos elencados no art. 6º do CDC, todavia, a 

prova não compete ao consumidor, diante de sua impossibilidade de fazer 

prova negativa, viável seja conferida a inversão do ônus da prova em 

favor do requerente, que defiro. Logo, compete à parte requerida 

demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos ou impeditivos do 

direito da requerente. Destarte, determinado ao autor no ID nº 9482729, 

para quantificar o valor incontroverso do débito, o que deixou de fazer, 

manifestando-se este pela permanência do valor outrora apresentado. 

Desse modo, visto a teimosia injustificada do autor em não quantificar o 

valor solicitado, hei por bem corrigi-lo de ofício conforme dicção do art. 

292, § 3º, do CPC, haja vista que o valor apresentado não corresponde 

com o proveito econômico que se pretende. É o que corrobora o E. TJMT: 

RAC - AÇÃO INCIDENTAL DE APREENSÃO E DEPÓSITO DE VEÍCULO - 

VALOR DA CAUSA EM DISSONÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO 

PRETENDIDO - NECESSÁRIO ARBITRAMENTO - CELEBRAÇÃO DE 

ACORDO NOS AUTOS PRINCIPAIS (AÇÃO REVISIONAL) - EXTINÇÃO DA 

LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CUSTAS REMANESCENTES COM A 

DISTRIBUIÇÃO DEVIDA - VALOR DA CAUSA RETIFICADO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A despeito de artigo 90, § 3º, do CPC atual 

isentar custas remanescentes em caso de acordo firmado antes da 

prolação da sentença, há óbice intransponível para aplicá-lo na espécie, 

haja vista que a sentença foi prolatada na vigência do CPC revogado, o 

qual determinava no artigo 26 o pagamento das custas e despesas 

remanescentes.2 - Na espécie, a empresa tem o dever de pagar as 

custas complementares da Ação Incidental, uma vez que o valor atribuído 

à causa, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não correspondia ao 

proveito econômico pretendido, e sim o montante de R$ 38.844,00 (trinta e 

oito mil oitocentos e quarenta e quatro reais), pois essa era a dívida 

referente ao Contrato de Compra e Venda do Veículo à época do 

ajuizamento da demanda. (Ap 20844/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) Por fim, o valor da causa 

deverá corresponder ao proveito econômico pretendido, no caso em 

questão o valor deve ser o valor do contrato em discussão, o valor 

apresentado foi de R$ 15.000,00, enquanto o valor do contrato que se 

pretende rever é de R$ 63.881,63, portanto, esse é o valor que 

corresponde à causa. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 19 de agosto de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004255-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDREI MARCANTE (AUTOR(A))

FLAVIANE RECH DALL ONDER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004255-29.2018.8.11.0015. AUTOR: JANDREI 

MARCANTE RÉU: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos etc. Ante a 

ausência de citação da parte requerida a tempo da realização da 

audiência outrora designada. Redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 24 de setembro de 2018, às 15:00 horas, a ser conduzida por 

conciliador do 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, 19 de 

agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008253-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES (ADVOGADO(A))

GILMAR DOS SANTOS PARENTES (REQUERENTE)

DALVA FABIOLA PARENTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SEBASTIÃO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008253-05.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DALVA 

FABIOLA PARENTES, GILMAR DOS SANTOS PARENTES REQUERIDO: 

FRANCISCO SEBASTIÃO SILVA Vistos etc. Intime-se a parte requerente 

para, em 05 dias, comprovar o preparo da carta precatória, sob pena de 

sua devolução sem o respectivo cumprimento, nos termos do art. 393 da 

CNGC – MT. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 21 de agosto de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 222815 Nr: 1328-15.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RODRIGUES 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do CPC, o pedido formulado na inicial. 

Condeno a parte autora a pagar das custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à 

causa, nos termos dos arts. 82, 84 e 85 do CPC.Todavia, a condenação 

nas verbas sucumbenciais da parte autora fica suspensa por até 05 anos, 

quando restará prescrita, se a parte contrária não demonstrar nesse 

ínterim que sua condição econômico-financeira tenha superado a 

hipossuficiência.Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas 

as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. 

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 das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 212380 Nr: 12902-69.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODI NARCISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8270 OAB/MS, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de 

condenar a requerida ao pagamento de indenização do seguro obrigatório 

por despesas médicas hospitalares - DAMS no valor de R$ 1.199,68 (um 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 394 de 487



mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) que deve 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir das datas dos efetivos 

desembolsos, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, devidos desde a citação (74- verso – 03/11/2014), ambos até o 

efetivo pagamento.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto 

no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da 

CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 229732 Nr: 5440-27.2015.811.0015

 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: SANDRA SOARES BORGES PAFUME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:OAB/MT 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do CPC, o pedido formulado na inicial. 

Condeno a parte autora a pagar as custas judiciais e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor atribuído à causa, nos termos dos arts. 82, 84 e 85 do CPC.Todavia, 

a condenação nas verbas sucumbenciais da parte autora fica suspensa 

por até 05 anos, quando restará prescrita, se a parte contrária não 

demonstrar nesse ínterim que sua condição econômico-financeira tenha 

superado a hipossuficiência.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. 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 das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 265600 Nr: 6851-71.2016.811.0015

 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: ANTONIO LINO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. 

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas judiciais e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, por ser a 

requerente beneficiária da gratuidade judiciária (p. 25), a exigibilidade de 

tais verbas ficam suspensas, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.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.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.: 85017 Nr: 2462-58.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROSO, MAURA BORGES ROSO

 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: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente para, em 05 dias, comprovar a qualidade de 

inventariante de Ivaldo Roso, a fim de analisar o pedido de substituição 

processual, ante o óbito da parte executada João Roso.

Defiro a juntada de substabelecimento de p. 306. Anotem-se os nomes 

dos patronos para as intimações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 185758 Nr: 6909-79.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO BARBOSA CRAIDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERAÇÃO SINOP LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUBE MACEDO - OAB:OAB/MT 

13.941, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - OAB:14415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY FRANCIANE MENZEL 

RAMPAZO - OAB:MT/13.532

 Vistos etc.

Diante do transcurso de lapso superior ao postulado à p. 129, intime-se a 

parte exequente para, em 05 dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando 

o que entender de direito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 208985 Nr: 10190-09.2014.811.0015

 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: RIZA CRISTINA DA SILVA BARROS, ELIEZER FERREIRA 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JALMIR JOSÉ DOS SANTOS, MARIA JOSE 

GOMES DE SOUZA, AGN - IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROBERTA 

SHIMABUKURO NOGUEIRA - OAB:15030/MT, DANIEL MOURA 

NOGUEIRA - OAB:MT/5.465

 Vistos etc.

Ação de adjudicação compulsória, proposta por Riza Cristina da Silva 

Barros e Eliezer Ferreira Lima em face de Jalmir José dos Santos, Maria 

José Gomes de Souza e AGN Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda., todos 

qualificados.

A requerida AGN Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda. foi citada à p. 79 e 

apresentou contestação de p. 80/86.

O requerido Jalmir foi citado pessoalmente através de carta precatória (p. 

124-verso).

Petição da parte autora de p. 127, em que requer a citação por edital da 

requerida Maria José Gomes de Souza.

É o breve relatório.

Decido.
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Foi tentada a citação da requerida Maria José Gomes de Souza em 

diversos momentos, inclusive feito buscas nos sistemas informatizados do 

E. TJMT, consoante p. 98 e 104, mesmo encontrado endereço, não foi 

possível a citação.

Desse modo, a parte requerente atravessou petição de p. 127, 

requerendo a citação por edital, haja vista que todos os meios já foram 

esgotados.

Assim sendo, é cabível, sim, a citação editalícia, pois a parte requerida 

encontra-se em local incerto e não sabido, a teor do art. 256, inciso II, do 

CPC.

Isto posto, defiro a citação editalícia da requerida Maria José Gomes de 

Souza, com prazo de 20 dias, cumpridos os requisitos do art. 257 do CPC.

Expeça-se edital.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 334617 Nr: 12522-07.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIO NÃO- PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREY & HIDALGO LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado.

Após, à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 334314 Nr: 12310-83.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE MARIA FLOSS SANTANA, MARCOS MOTA 

SANTANA, MARLI FLOSS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEMAR JACOB SCHAFER, LÚCIA LEOCÁDIA 

KROTH GIEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE OLIVEIRA - 

OAB:32906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado.

Após, à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 333837 Nr: 12022-38.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON GIACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado.

Após, à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 333825 Nr: 12009-39.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC.SORRISO -SICREDI CELEIRO DO MT-CREDISOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO GOLMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado.

Após, à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 260590 Nr: 4063-84.2016.811.0015

 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: DAVI DE PAULA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MARCOLINO DA SILVA, CLAUDIO 

ROBERTO DALCIN GARLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O-MT, JOAO GUILHERME SCHEFFLER - OAB:OAB/MT 

19892-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - 

OAB:16.428/MT

 Vistos etc.

 O juiz impulsionará o processo de modo a encaminhar em tempo razoável 

solução integral de mérito, sem excluir da apreciação jurisdicional ameaça 

ou lesão a direitos, a zelar pela lisura e boa-fé objetiva e a incentivar que 

todos os sujeitos processuais cooperem entre si, com isonomia e paridade 

de tratamento, incumbindo-lhe, dentre outras providências, promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição das partes, sem o descarte nem 

mesmo do auxílio de conciliadores ou mediadores judiciais. Força, entre 

outros, dos arts. 2.º a 7.º e 139, inciso V, do CPC.

Aliás, a autocomposição e a dialeticidade não deixam de ser a tônica do 

processo civil em vigor, a exemplo dos arts. 3.º, §§ 2.º e 3.º, 7.º, 9.º, 10, 

165/175 e 334, todos do citado digesto adjetivo, a enfatizar a conciliação e 

a mediação como medida relevante e salutar para evitar ou solucionar 

litígios.

Destarte, por um imperativo da Lei, visando a autocomposição das partes, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de setembro de 2018, às 

15:00 horas.

 As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º do art. 334 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 152875 Nr: 969-07.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA BERALDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARES MAPFRE RISCOS ESPECIAIS 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 208.53-A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/ MT 8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 207.32-A

 Isto posto, hei por bem: a) acolher a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulada pela parte exequente, em parte, em virtude do 

pagamento em tempo do crédito exigido;b) noutra senda, defiro o 

levantamento dos valores vinculados neste feito (p. 195), devendo a 

transferência ser realizada na conta informada na petição de p. 202, 
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mediante a expedição de alvará judicial, respeitadas as devidas 

comunicações e prazos exigidos pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ;c) 

indevidos a ambas as partes quaisquer honorários advocatícios relativos 

a esta fase de cumprimento de sentença;d) incabível reconhecer litigância 

de má-fé da parte executada.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 277885 Nr: 14759-82.2016.811.0015

 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: SAMANTA BORGES JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c 

indenizatória por danos morais, aviada por Samanta Borges Jorge em face 

de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A., ambas 

qualificados, com pedido de tutela provisória de urgência para 

restabelecer o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora 

nº 6/486863-4 e não incluir seu nome em cadastros restritivos de crédito, 

SPC, Serasa, Cadin e SCPC, por estar em dia com as faturas de consumo 

de energia elétrica. Liminar deferida pela r. decisão de p. 58/61, após 

pedido de reconsideração (p. 35/42). Citada, consoante aviso de 

recebimento de p. 63v.º, a parte requerida apresentou a contestação de p. 

68/76, instruída com os documentos de p. 77/109. [...] Deste numerário 

depositado, se requerido pelo experto, poderá ser-lhe liberada a metade. 

O restante somente será sacado após protocolização do laudo em testilha, 

superados os esclarecimentos porventura apresentados pelas partes, ex 

vi do § 4.º do art. 465 do CPC. Ad argumentandum tantum, para o 

desempenho de sua função, podem o perito e os assistentes técnicos 

utilizarem-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, 

obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder de 

parte ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com 

desenhos, fotografias e outras quaisquer peças (art. 473, §3.º, do CPC). 

Com esteio nos arts. 465, § 1.°, inciso III, 470, inciso II, do CPC, apesar da 

ordem legal, as partes deverão formular seus quesitos, conforme rol que 

for ainda apresentado no prazo de 05 dias assinalado. O senhor perito 

deve ser advertido para responder com clareza e objetividade eventuais 

quesitos formulados. Aportado o laudo pericial, sobre ele digam as partes 

em 10 dias. E conclusos para designar audiência de instrução e 

julgamento, se as partes ainda tiverem interesse na prova oral deferida. O 

que deverá ser expresso. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118563 Nr: 10880-14.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO PISSINI E MARQUESINI – SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK BUENO GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO ROMANO DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 12.421 B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA

 INTIMEM-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, no 

valor de R$ 2.054,16 para que querendo ofereça impugnação no prazo de 

15 dias, nos termos do art. 525, do aludido Codex.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 112263 Nr: 4598-57.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ZANOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ RIBEIRO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALUISIO FELIPHE BARROS - 

OAB:15712/MT

 Vistos etc.

 Informações do Agravo que seguem via do Ofício n.º 44/2018, em anexo. 

Encaminhem-nas pelos meios eletrônicos ao nobre relator.

Deixo de ouvir a parte contrária, para eventual Juízo de retratação, em 

virtude da exiguidade do tempo.

 Mantenho a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos, sem 

razões a modificar o convencimento expendido.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 232218 Nr: 6969-81.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELITO LUIZ MINETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que pronuncie, no prazo de 

05(cinco) dias, acerca da pesquisa RENAJUD, exitosa com a constrição 

de um veículo em nome do Executado. (fls. 80)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 160833 Nr: 8286-56.2011.811.0015

 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: SINOP AR CONDICIONADO LTDA, ALBIMARI CRISTINA 

DA COSTA CAMPOS, ALEXANDRE LUIZ FERRONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, MARCELO KREIBICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 22.819, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17980-A

 Vistos etc.O embargado Banco do Brasil pugnou pela juntada de 

procuração e substabelecimento, requerendo que as intimações sejam 

todas publicadas em nome do advogado Dr. Gustavo R. Góes Nicoladelli.É 

o relato.Decido.No que tange a manifestação de p. 112/113, vale ressaltar 

que o acordo de p. 96/98, apenas foi firmado entre os embargantes e o 

embargado Marcelo Kreibich, não constando a participação/anuência do 

embargado Banco do Brasil S/A. Assim, descabem a este o pagamento 

das custas judiciais e despesas processuais, ficando a obrigação por 

conta do embargado Marcelo.Nesse passo, considerando que ele efetuou 

o pagamento de parte dessa quantia, determino a sua intimação para 

liquidação do restante de R$ 1.497,69, que deverá ser atualizada até a 

data do efetivo pagamento, no prazo de 05 dias, sob pena de remessa de 

certidão de débito ao departamento responsável do TJMT, nos termos do 

Provimento nº 88/2014 – CGJ, que poderá resultar inclusive em 

protesto.Do mesmo modo, revogada a assistência judiciária gratuita, 

determino a intimação dos embargantes para efetuarem o pagamento da 

quantia correspondente a 50% das custas processuais, qual seja, R$ 

2.995,38, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, no 

prazo de 05 dias, sob pena de remessa de certidão de débito ao 

departamento responsável do TJMT, nos termos do Provimento nº 88/2014 

– CGJ, que poderá resultar inclusive em protesto.Não preparadas as 

custas pelas partes envolvidas, expeçam-se as certidões mencionadas, 

via central de arrecadação e arquivamento.Ao final, adotadas as 

providências necessárias em conformidade com o referido Provimento, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas devidas, 

desapensando-os da ação de execução.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa
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 Cod. Proc.: 102789 Nr: 9794-42.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN JOSÉ SCHUNAK, JOSÉ SCHUNAK, 

AMELIA GUARESCHI SCHUNAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA PROVIDENCIAR, NO 

PRAZO LEGAL, O RECOLHIMENTO DE PREPARO DA CARTA 

PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 205698 Nr: 7532-12.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI RAMOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 183738 Nr: 4777-49.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO PEDRO CRESTANI, CLARI MARIA MALDANER 

CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ALEXANDRE SEVERINO, ELIZEU 

RIBEIRO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAMARA ANDADRE DE LIMA - 

OAB:MT 16.035-A, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 246599 Nr: 16226-33.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON PEDRO CARDOSO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210975 Nr: 11745-61.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN PEREIRA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19727-0MT, GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753, LILIANE ANDREA DO 

AMARAL DE PAULA - OAB:11.543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEAN PEREIRA SILVA ME, CNPJ: 

17646489000176. 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 Ação de Execução por Quantia Certa 

proposta pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop (Hospital Santo 

Antônio) em desfavor de Jean Pereira Silva ME.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 2.197,54 - Valor 

Atualizado: R$ 2.197,54 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Pedido de p. 74, pugnando pela citação por 

edital da empresa executada para efetuar o pagamento do débito, nos 

termos da decisão de p. 50/52, uma vez que esta ação navega desde 

2014 e até o presente momento não foi citado, pois todas as tentativas 

restaram infrutíferas.Logo, ante a sua não localização, defiro o pedido 

sobredito, a reconhecer que a empresa executada está em lugar incerto e 

não sabido. Assim, determino a citação da executada por edital, com 

prazo de 30 dias, a teor dos arts. 246, inciso IV, 256, inciso I, e 257, todos 

do Código de Processo Civil.Se devidamente citada, quedar-se inerte, 

nomeio-lhe desde logo como curador especial a douta Defensora Pública 

desta Comarca, que atua nesta Vara nos termos do art. 72, inciso II, do 

Código de Processo Civil, para defender os interesses da parte 

executada, devendo ser cientificada pessoalmente do encargo e de todos 

os atos do processo em que deva atuar. Defiro, no mais, a juntada do 

substabelecimento de p. 79, devendo as publicações e intimações 

referentes ao presente feito serem feitas em nome do nobre causídico 

nele declinado.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, LIVIA FURQUIM 

RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA, digitei.

Sinop, 07 de agosto de 2018

Geni Rauber Pires Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 174818 Nr: 10337-06.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACILITA FACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTC CONSULTORIA DE CELULARES LTDA, 

DOMINGOS ANDRÉ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, FERNANDO FREITAS FERNANDES - 

OAB:19171 MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 46557 Nr: 66-79.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - BANSICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISONI & RECH LTDA., LEOMAR PISONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que no prazo de 05 (cinco) dias 

compareça na Secretaria desta Vara a fim de retirar o Edital de Citação 

para as devidas providências, devendo comprovar a sua publicação no 

prazo de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 174818 Nr: 10337-06.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACILITA FACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTC CONSULTORIA DE CELULARES LTDA, 

DOMINGOS ANDRÉ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, FERNANDO FREITAS FERNANDES - 

OAB:19171 MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Pretensão executiva visando à satisfação do débito exequendo, 

representado por instrumento particular de confissão de dívidas, que 

perfaz a quantia atualizada de R$ 129.883,52.

Postulado pela parte exequente a penhora do veículo Eco Sport, marca 

FORD, cor prata, placa NPD 7900, sob alegação de que referido veículo 

encontra-se na posse do devedor, conforme demonstrado pela ata 

notarial (p. 67/72 e 114/115).

É o breve relato.

Decido.

Verificado que as tentativas de penhora on line (p. 38/41), penhora de 

bens e utensílios de propriedade do executado (p. 58/59) e busca de 

veículos em nome do executado através do sistema Renajud (p. 91/92) 

foram inexitosas à satisfação da dívida.

Posto isto, defiro o pedido e determino a penhora do veículo Eco Sport, 

marca FORD, cor prata, placa NPD 7900, em posse do devedor.

Expeça-se termo de penhora e avaliação do veículo, na forma do art. 845, 

§1º, do CPC.

 Após, intime-se o executado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 128621 Nr: 7836-50.2010.811.0015

 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): NEIVA ALBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:/MT20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, hei por bem deferir o pedido de substituição processual, em 

razão da cessão de crédito realizada entre as partes, de modo a constar 

no polo ativo da lide Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não 

Padronizados – PCG – Brasil Multicarteira, nos termos do art. 286 do 

Código Civil.Conserte-se no distribuidor e na capa dos autos a substituição 
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processual ora deferida.Cite-se a executada, por carta, com AR, nos 

termos da r. decisão de p. 67/71, observado o endereço fornecido à 

p.120-verso.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 224037 Nr: 2119-81.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON LEO SAUER, EDEGAR ANDRE CELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062/MS, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 Vistos etc.

 Sobre a objeção de executividade apresentada, intime-se a parte 

exequente para manifestar-se em 15 dias.

Em igual prazo, deverá promover o seguimento do feito quanto a 

efetivação da citação da parte executada Nilson Leo Sauer, eis que a 

certidão de p. 76 atestou não ter sido encontrado naquele endereço.

Por outro lado, intimado a regularizar a representação processual da parte 

executada Nilson Leo Sauer, o douto patrono Rafael Barion de Paula 

informou às p. 86/87 que foi contratado pelo executado Edegar André 

Cella e, por um equívoco, foi juntado substabelecimento em nome do 

primeiro executado, que não o contratou, não havendo regularização a ser 

feita.

 Pugnou pelo desentranhamento e entrega da petição de p. 78/79 a um dos 

procuradores constituídos, razão pela qual defiro o pedido.

Desentranhe-se a petição de p. 78/79, entregando-a ao patrono 

subscritor.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 273193 Nr: 11765-81.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON LUIZ LEMANSKI, MARLISE 

LEMANSKI, ANTONIO CARLOS LEMANSKI, IVONE LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se carta precatória para citação dos executados no endereço 

fornecido à p. 77, item “c”.Restando infrutífera a diligência para citação 

dos executados, voltem-me os autos conclusos para consulta, via Infojud, 

de eventuais endereços diversos dos já constantes nos autos.Ante o 

termo de compromisso de p. 77-verso, defiro a substituição processual, 

haja vista que foi comprovado o óbito do executado Antônio Carlos 

Lemanski (p. 71) e a qualidade de inventariante de Carla Cristina Cenedese 

(p. 77-verso), no termos dos arts. 110 e 690, ambos do CPC. Promova-se 

com a alteração do polo passivo, substituindo o executado Antônio Carlos 

Lemanski por seu espólio, representado por Carla Cristina 

Cenedese.Cite-se a executada para se pronunciar em 05 dias. A citação 

será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos, 

conforme disciplinado pelo art. 690, parágrafo único, do CPC.Defiro a 

juntada de substabelecimento de p. 78, devendo ser realizado o cadastro 

do douto patrono constituído para intimações de praxe.Quanto ao arresto 

do imóvel rural informado na petição de p. 63-verso, oficie-se ao Juízo 

deprecado, solicitando informações acerca do seu cumprimento, com a 

devolução da carta precatória, acaso a diligência reste 

positiva.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 269951 Nr: 9735-73.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINERES GOMES HASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do 

arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.Determino o 

levantamento dos valores vinculados neste feito, devendo a transferência 

ser realizada na conta informada na petição de p. 72, mediante a 

expedição de alvará judicial, respeitadas as devidas comunicações e 

prazos exigidos pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ.Custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios já arbitrados, por conta 

da parte executada.Todavia, a condenação nas verbas sucumbenciais 

fica suspensa por até 05 anos, quando restará prescrita, se a parte 

contrária não demonstrar nesse ínterim que sua condição 

econômico-financeira tenha superado a hipossuficiência.Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos.Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 126744 Nr: 5958-90.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO RENASCER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ VOLPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Expeça-se carta precatória para a Comarca de Itaituba – PA, com a 

finalidade de cumprir mandado de avaliação e remoção do bem penhorado 

à p. 62, nos termos do art. 845 do CPC, observado o endereço indicado à 

p. 120.

Por outro lado, acaso restar inexitosa a diligência retro, não havendo 

impedimento para que a penhora incida sobre bens que guarnecem a 

residência a executada, desde que não recaia sobre os bens essenciais a 

manutenção da moradia, nem sobre aqueles habitualmente utilizados no 

lar, proceda-se a penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do crédito exequendo, inteligência do art. 833, inciso II, do CPC.

Após, manifeste-se a parte exequente sobre o seguimento da execução, 

em 05 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005762-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYF ROBERTO TIRLONI (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Jardim das Nações, na cidade de Sinop/MT, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 165746 Nr: 559-12.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AURELIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA VEÍCULOS, FIAT DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070, JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - 

OAB:14725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte requerente para, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias, acerca da petição da requerida informando o cumprimento 

da obrigação de pagar, consignando-se que a inércia ensejará na 

presunção de pagamento integral do débito.

 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172989 Nr: 8121-72.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZEMILDA LUIZ CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA DE ARRUDA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 8121-72.2012.811.0015

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ROZEMILDA LUIZ CORREA

PARTE RÉQUERIDA: MARINA DE ARRUDA ANDRADE

INTIMANDO: Rozemilda Luiz Correa, Cpf: 83039481134, Rg: 1143229-2 

SSP MT Filiação: Cleide Correa Lima, data de nascimento: 06/02/1978, 

brasileiro(a), natural de Três lagoas-MS, solteiro(a), assist. administrativo, 

tec. seg. trabal, Endereço: Rua das Pitangueiras , Nº 110, Bairro: Centro, 

Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: Intimação da parte exequente, 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).

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial proposta 

por Rozemilda Luiz Correa em face de Marina de Arruda Andrade, 

alegando que a exequente é credora da executada da importância de R$ 

10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), representado por um cheque, e 

que a executada não se demonstrou propensa a solucionar o débito pela 

via amigável, não restando outra forma, senão através de via judicial.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a 

parte exequente, 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). 

2. Decorrido o prazo do edital, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 256486 Nr: 1671-74.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR LUIZ BOHN FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renan Garcia Bruscagin - 

OAB:20665/O, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT, 

SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1671-74.2016.811.0015

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COLONIZADORA SINOP S/A

PARTE RÉQUERIDA: ALENCAR LUIZ BOHN FOCKINK

CITANDO: Alencar Luiz Bohn Fockink, Cpf: 30618690182, Rg: 

603.808.7067 SSP RS, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, Endereço: 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte executada por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para que, efetue o pagamento da dívida, nos moldes da 

decisão de fl. 23.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução por Quantia Certa Contra 

Devedor Solvente proposta pela Colonizadora Sinop S/A, em face de 

Alencar Luiz Bohn Fockink, alegando que a exequente firmou com a Sra. 

Ivonete um compromisso de compra e venda de um imóvel subscrito pelas 

partes e por duas testemunhas. Posteriormente esta cedeu todos os 

direitos referentes ao contrato ao executado, que por sua vez, não 

cumpriu com as obrigações contraídas.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Considerando 

que a parte exequente informou que o executado encontra-se em lugar 

incerto e não sabido e infrutíferas as tentativas de localização do mesmo, 

com fundamento no art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil, defiro 

parcialmente os pedidos de fl. 40 e, por conseguinte, determino a citação 

da parte executada por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que, 

efetue o pagamento da dívida, nos moldes da decisão de fl. 23. 2. 

Decorrido o prazo acima sem manifestação, com fulcro no art. 72, inciso II, 

do Código de Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) que atua 

em substituição na 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT curador(a) 

especial da parte ré. 2.1. Intime-se o(a) Defensor(a) Público(a) da 

nomeação, bem como para que ofereça resposta no prazo legal. 3. Em 

seguida, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste no feito, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção. 4. Após, 

retornem-me os autos conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 111712 Nr: 4093-66.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE 

SORRISO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & DUNKER LTDA - ME, ROBSON 

BERNARDINO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4093-66.2009.811.0015

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE 

SORRISO LTDA

PARTE RÉQUERIDA: SANTOS & DUNKER LTDA - ME e ROBSON 

BERNARDINO SANTOS

CITANDO: Robson Bernardino Santos, Cpf: 92499635134, Rg: 001141303 

SSP MS Filiação: Adair Bernardino Santos e Francisca Franco Santos, 

data de nascimento: 22/05/1980, brasileiro(a), natural de Itaquiraí-MS, 

convivente, micro empresário, soldador, Endereço: Local Incerto e Não 

Sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do executado Robson Bernardino Santos para 

pagamento nos termos dos artigos 827 e seguintes do NCPC.

 RESUMO DA INICIAL: No dia 30 de dezembro de 2008, a empresa 

Executada emitiu junto à Exeqüente uma Cédula de Crédito Bancário, cujo 

número é A80231575-5, no valor de R$18.149,34 (dezoito mil, cento e 

quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos). Os demais Executados 

participaram da negociação na qualidade de avalista da empresa 

Executada. Como forma de pagamento da referida Cédula de Crédito 

Bancário, as partes ajustaram o pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas, 
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iguais e sucessivas de R$655,16 (seiscentos e cinqüenta e cinco reais e 

dezesseis centavos) cada uma, sendo que a primeira venceu em 26 de 

janeiro de 2009 e a última estava programada para 26 de dezembro de 

2011.Ocorre que, não obstante a Exeqüente tenha cumprido integralmente 

com suas obrigações, o mesmo não se sucedeu por parte dos 

Executados, posto que, até a presente data, ainda não efetuaram o 

pagamento de nenhuma das parcelas ajustadas na Cédula de Crédito 

Bancário em questão, estando todas as parcelas inadimplidas e já 

vencidas, totalizando o débito, devidamente atualizado até 26 de fevereiro 

de 2009, o valor de R$24.830,02 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta 

reais e dois centavos), que acrescido da multa pactuada de 2% (dois por 

cento) no valor de R$496,60 (quatrocentos e noventa e seis reais e 

sessenta centavos), totaliza o valor de R$25.326,62 (vinte e cinco mil, 

trezentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), tudo conforme 

demonstra a ficha gráfica em anexo.Por diversas vezes a Exeqüente 

procurou os Executados para regularizar a questão contendida, sem que, 

contudo, obtivesse qualquer êxito. Sendo assim, a dívida se encontra 

totalmente vencida, em sua integralidade, tudo conforme pactuado na 

referida Cédula de Crédito Bancário.

DECISÃO/DESPACHO: Defiro o pedido formulado pela exequente em 

07.6.2016 (fls. 124/124v) e determino a tentativa de citação pessoal do 

executado Robson Bernardino Santos para pagamento nos termos dos 

artigos 827 e seguintes do NCPC, nos seus possíveis endereços obtidos 

junto aos cadastros de órgãos públicos e instituições financeiras à 

disposição do juízo. Frustradas as tentativas de citação pessoal do 

executado, cite-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos 

dos artigos 256 e 257 do CPC. Caso o executado, devidamente citado por 

edital, não opor embargos, desde já, com fundamento no artigo 72, II, do 

CPC, nomeio-lhe curador especial um dos defensores públicos atuantes 

nesta comarca, que deverá ser intimado para o seu mister, observando-se 

o disposto no artigo 5º da LCE nº 146/2003. Com a resposta, diga a 

exequente em 15 (quinze) dias. Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 150441 Nr: 11563-17.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CAMILOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO ADEMIR CALGARO - ESPÓLIO, 

CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA REGINA VAZ MORAS - 

OAB:66816/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/O, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:171939/SP, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A/MT, PAULO 

MORELI - OAB:13052/PR, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - 

OAB:OAB/MT 14.802

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados das partes que foi 

designado o dia 22/08/2018 ás 10:00 horas, e ás 13:00 horas para 

realização do leilão, conforme fls.268

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192794 Nr: 14507-84.2013.811.0015

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/BA 1095-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 14507-84.2013.811.0015

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A

PARTE RÉQUERIDA: CLAUDIR FAVARETTO

CITANDO: Claudir Favaretto, Cpf: 49747843900, Rg: 1267776-0 SSP MT 

Filiação: João Amante Favaretto e Adiles Zordan Favaretto, brasileiro(a), 

casado(a), agricultor, Endereço: Local Incerto e Não Sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida, acima qualificada, nos termos 

dos artigos 256 e 257 do CPC.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de busca e apreensão proposta 

pelo Banco Bradesco S.A em face de Claudir Favaretto, alegando que o 

réu firmou contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia de Alienação 

Fiduciária e Outras Avenças de uma Plantadora Adubadora, como garantia 

o devedor transferiu o domínio resolúvel e a posse indireta do bem para o 

Agente BANCO BRADESCO. O réu tornou-se inadimplente quando deixou 

de efetuar o pagamento das parcelas vencidas em 16/08/2010 a 

15/08/2013 e foi constituído em mora por meio da notificação expedida por 

Cartório e dessa forma acarretou no vencimento antecipado de toda a 

dívida. Assim requereu que fosse deferida a liminar para busca e 

apreensão do bem.

DECISÃO/DESPACHO: Reporto-me à decisão proferida em 23.10.2017 (f. 

73), que determinou a inclusão do processo no plano de trabalho para 

análise e julgamento após o período correicional (art. 21, V, da 

CNGCGJ/MT). Cuidando-se de busca e Apreensão onde os autos vieram 

conclusos em 23.10.2017 e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à 

sua análise e impulso necessário. Em que pese o pedido de busca de 

endereços formulado pela exequente em 13.9.2017 (f. 72), a referida 

medida já foi realizada em 26.9.2016 (fls. 54/58) e, além disso, apesar do 

réu não ser encontrado, sua residência foi localizada na Rua das 

Leucenas, nº 74, Setor comercial/Centro, Sinop-MT, mas “não comporta 

máquina agrícola deste porte”, conforme certificado pelo oficial de justiça 

em 10.5.2017 (f. 67). Diante disso, por ora, determino o cumprimento 

integral da decisão proferida em 26.9.2016 (f. 54), com a citação do réu, 

observando-se o disposto nos arts. 251, 252, 253 e 254, do CPC. 

Desentranhe-se a petição “PEA 313039” (f. 74), pois estranha aos autos. 

Cumpra-se e intimem-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 108028 Nr: 434-49.2009.811.0015

 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: ISAIAS JOVINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerida, juntado aos autos às fls.102/115, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que não há 

comprovação nos autos de que a parte recorrente tenha efetuado o 

recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado do Apelado, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 121722 Nr: 882-85.2010.811.0015

 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: LUIZ ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A, NOKIA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, FILINTO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - 

OAB:11.264/MT, GUSTAVO PINHAO COELHO - OAB:RJ/128.392, JOSE 

ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513 OAB/DF

 Certifico, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 152, VI do 
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NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os Advogados 

das partes, para manifestarem-se acerca dos Embargos de Declaração de 

fls.147/154 apresentado pela Requerida Telefonica Brasil S/A, no prazo de 

05( cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 160831 Nr: 8284-86.2011.811.0015

 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: PAULO ROBERTO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGURADORA S/A, TELEFÔNICA BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE BUENO FERNANDES 

NAVARINI - OAB:MT/13.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, EDUARDO GALDÃO DE ALBURQUERQUE - 

OAB:138.646/SP, GUSTAVO VETTORATO - OAB:11001-A

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerente, juntado aos autos às fls.209/214, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como, que a parte recorrente 

deixou de efetuar o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação dos Advogados das Apeladas, para apresentarem 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 242233 Nr: 13534-61.2015.811.0015

 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): LUIZ MIGUEL PRESSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ itens 7.2.2 e artigo 152, VI do 

NCPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar os Advogados 

das partes do teor do ofício de fls218, que informa que foi designado nos 

autos de Carta Precatória nº-1004168-95.2018.8.11.0040, o dia 

06/11/2018 às 15hs., para realização da audiência de inquirição da 

testemunha no Juízo de direito da Segunda Vara Civel da Comarca de 

Sorriso/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 35095 Nr: 5742-76.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. N. AUTO POSTO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALIBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA 

DRUSINA - OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 (...) É o relato do necessário.Decido.Compulsando os autos, verifico que o 

imóvel penhorado foi avaliado pelo oficial de justiça em 13.09.2013, ou 

seja, há quase cinco anos.O executado insurgiu contra o baixo valor da 

avaliação, conforme se verifica às fls. 425/426, instruindo sua tese com a 

avaliação de fls. 427, onde consta a afirmação de que o imóvel penhorado 

vale R$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais).Embora a 

manifestação do executado seja intempestiva, e nela tenha alegado 

matéria preclusa, a verdade é que existem nos autos fortes indícios de 

que o imóvel penhorado valha muito mais do que os R$ 2.130,300,00 

fixados na avaliação de fls. 336/337, sendo o mais prudente o 

cancelamento da hasta pública designada nestes autos.No que tange o 

pedido de nova avaliação, entendo ser desnecessária, tendo em vista que 

nos autos nº 9764-36.2010.811.0015, há uma avaliação realizada por 

Perito Judicial, que avaliou o mesmo imóvel rural em R$ 3.480.000,00 (três 

milhões, quatrocentos e oitenta mil reais), fls. 715/750, servindo esta como 

prova emprestada, nos termos do art. 372 do CPC.Deste modo, cancelo a 

hasta pública designada para o dia 22.08.2018, fls. 397/398, e atento ao 

principio da economia processual e eficiência, admito como prova 

emprestada o laudo de avaliação do imóvel rural, realizado pelo Perito 

Judicial nos autos 9764-36.2010, fls. 715/750.Traslade-se cópia do Laudo 

Pericial para estes autos.Após, intimem-se as partes para que, no prazo 

de cinco dias, se manifestem sobre o laudo pericial.Com ou sem 

m a n i f e s t a ç ã o ,  f a ç a m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberação.Intime-se.Cumpra-se.Sinop/MT, 20 de agosto de 2018.Cleber 

Luis Zeferino de PaulaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 102631 Nr: 9636-84.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZE AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON SACOMAN - 

OAB:31142/PR

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pela Requerente, juntado aos autos às fls.647/707, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado da Apelada, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008207-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

VERA REGINA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON MENEGAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008207-16.2018.8.11.0015 Tendo em vista que a 

parte requerente atendeu aos requisitos do artigo 3º, § 12, do Decreto Lei 

nº 911/69, defiro o pedido de Busca e Apreensão do seguinte veículo: 

MARCA: GENERAL MOTORS; MODELO: TRACKER 2.0; ANO/MODELO: 

2008/2009; CHASSI: 8AG116DJ09R700399; PLACA: NJO 1939. Expeça-se 

mandado a fim de efetuar a busca e apreensão do veículo, observando-se 

o endereço fornecido no ID nº 14834111, depositando-se o bem em mão 

do fiel depositário. Após, comunique-se o Juízo do processo originário, 

acerca da apreensão do veículo, via malote digital, conforme determina o 

artigo 636, da CNGC/MT, arquivando-se os autos, em seguida, com as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008213-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARMACIA SANTA JULIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008213-23.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para regularizar a representação processual, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntando o devido instrumento procuratório conferido ao Dr. 
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Flavio Neves Costa, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008240-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE MATTOS PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARCIANO NERVO (EXEQUENTE)

ALDO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MARQUES DE SOUZA (EXECUTADO)

V. M. D. S. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008240-06.2018.8.11.0015 Verifico que os 

requerentes pugnam pela concessão da gratuidade da justiça, benefício 

este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de 

pagar as custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, 

ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, devem os 

requerentes comprovar que não possui condições de efetuar o 

pagamento das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio 

sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — 

AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intimem-se os requerentes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008264-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

MOISES LEITE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPO INCORPORADORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008264-34.2018.8.11.0015 Verifico que o requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008273-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR (ADVOGADO(A))

LEANDRO GOMES MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008273-93.2018.8.11.0015 Verifico que o requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004943-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

FERNANDA MARIN DEL SANTORO TRANSPORTES EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO (ADVOGADO(A))

ALANN LOPES CARASSA (ADVOGADO(A))

TRANSALOMAO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004943-88.2018.8.11.0015 Ante a apresentação de 

contestação pelas requeridas Sul América Companhia Nacional De 

Seguros e Transalomão Transportes LTDA, defiro o pedido de ID nº 

14600463. Intime-se a requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar impugnação à contestação. Após, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que desejam produzir, no prazo de dez dias. 

Intimem-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 172375 Nr: 7581-24.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO REINEKE, JOAQUIM BACARIN, IOLANDA 

BACARIN TEIXEIRA, LEVINDO CUSTÓDIO, MARCELO BARTH, VILARIN 

TIBIRISSA PINTO, WALTER FERRAZ DE CARVLHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:23812/PR, WILSON CLÁUDIO DA SILVA FILHO - OAB:OAB/MT 

24278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Código nº 252612

Verifico que o valor devido aos herdeiros do exequente Joaquim Bacarin 

perfazia o montante de R$11.315,13 (onze mil, trezentos e quinze reais e 

treze centavos), em 18 de novembro de 2014, conforme cálculo de fls. 

289.

Assim, o cálculo apresentado pelo contador judicial, às fls. 415/415-verso, 

está equivocado, pois foi elaborado considerando o valor de R$7.666,52 

(sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), 

quando o correto é R$11.315,13 (onze mil, trezentos e quinze reais e 

treze centavos), conforme fls. 289.

Com isso, determino a remessa dos autos ao contador judicial para que 

elabore novo cálculo, sendo o valor devido aos herdeiros do exequente 

Joaquim Bacarin de R$11.315,13 (onze mil, trezentos e quinze reais e 

treze centavos), conforme fls. 289.

Após, deverá indicar se há valor remanescente a ser levantado pelos 

demais exequentes, reservando a cota parte devida aos herdeiros de 

Joaquim Bacarin.

Ademais, não prospera a alegação de que os demais herdeiros 

renunciaram seus quinhões hereditários, tendo em vista que a renúncia foi 

em relação aos bens pertencentes à genitora (Piedade Alher), não se 

estendendo aos bens deixados pelo de cujus Joaquim Bacarin.

Assim, indefiro o pedido de levantamento do valor remanescente em favor 

da herdeira Iolanda Bacarin Teixeira, ante a ausência de autorização dos 

demais herdeiros.

Desse modo, deverá a parte exequente regularizar a representação 

processual do falecido Joaquim Bacarin, para levantamento do valor 

remanescente depositado nos autos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 40326 Nr: 3974-81.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:OAB/MT14.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Conheço dos embargos de declaração, uma vez que tempestivos, nos 

termos do artigo 1.023 do CPC. Verifico que assiste razão a embargante, 

tendo em vista que a procuração de fls. 222/224 outorgada por Embratel – 

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, em favor do Dr. Paulo 

Pimentel de Viveiros, OAB/CE nº 9.901, confere-lhe poderes, dentre 

outros, receber e dar quitação, o qual substabeleceu, com reservas de 

iguais poderes, ao Dr. Aotory da Silva Souza, OAB/MS nº 7.785.Ademais, 

verifica-se que não houve revogação dos poderes outorgados ao Dr. 

Aotory da Silva Souza, OAB/MS nº 7.785.Outrossim, verifica-se que foram 

fixados os honorários advocatícios para a fase de cumprimento de 

sentença no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor final devido, os 

quais incidiram em razão do não pagamento voluntário pela parte 

executada, conforme decisões de fls. 515 e 521/522.A parte exequente 

requereu a penhora de ativos financeiros em nome da parte executada no 

valor corresponde ao débito e aos honorários advocatícios, cujo bloqueio 

restou frutífero (fls. 524). Ademais, a impugnação apresentada pela parte 

executada foi julgada improcedente, consoante decisão de fls. 

675/677.Posto isso, sanando a omissão, após a vinculação dos valores 

penhorados aos autos, conforme determinado às fls. 697, determino a 

expedição de alvarás para liberação dos valores, sendo 90% (noventa 

por cento) do valor em favor da exequente e 10% (dez por cento) em 

favor dos patronos da exequente, observando as contas bancárias 

indicadas às fls. 700/702.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 162898 Nr: 10730-62.2011.811.0015

 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: MARINÊS LOURDES DIDONÉ, EDSON JOSÉ TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PAULO PIMENTEL, RAQUEL 

SPADON PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - 

OAB:14043/MT, PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:MT-3.167-A, THIAGO 

SILVA MENDES - OAB:MT/14.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Verifico que não foi possível efetuar a citação do confinante denominado 

na exordial como “Zagalo”, de acordo com a certidão de fls. 39. Nessa 

senda, diante da natureza da ação, se revela imperiosa a escorreita 

instrução do feito, com documentos comprobatórios acerca da qualidade 

de confinantes das pessoas indicadas na peça inaugural através de 

certidão imobiliária, a fim de se evitar futura arguição de nulidade. A 

propósito(...).Ademais, denoto que a matrícula do imóvel, acostada às fls. 

16/17, está incompleta, uma vez que ausente o registro R-06, o que 

impede que se observe em nome de quem o imóvel está registrado, 

providencia indispensável para aferir a correta indicação do polo passivo. 

Assim, intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntem a matrícula completa e atualizada do imóvel a ser usucapido, bem 

como os documentos comprobatórios acerca da inexistência de débitos 

fiscais sobre o imóvel, notadamente considerando a manifestação da 

Fazenda Pública Municipal, de fls. 34/36. Por fim, em igual prazo, deverão 

apresentar as matrículas imobiliárias dos imóveis dos confinantes e, com o 

aporte, expeça-se mandado de citação. Intimem-se.Sinop/MT, 20 de 

agosto de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 95650 Nr: 2679-67.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GILMAR NUNES GIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 
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OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado de Citação da parte requerida 

no BAIRRO Jardim Novo Estado, Sinop/MT, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 165607 Nr: 448-28.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO TEICHEIRA TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado de Citação no Setor Comercial, 

Sinop/MT, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 209658 Nr: 10713-21.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSIVALDO GOMES DA SILVA, USINA 

JACIARA

 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: RAIMUNDO MORIMAN DE 

GOES JUNIOR - OAB:23449/O, SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ , procedo 

à INTIMAÇÃO das PARTES do inteiro teor do OFÍCIO de fls. 115/116 

INFORMANDO QUE FOI DESIGNADO AUDIÊNCIA PARA 5/09/2018, ÀS 14 

HORAS NA CARTA PRECATÓRIA DE CÓDIGO 45463 NA ÚNICA VARA DE 

JUSCIMEIRA-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 86666 Nr: 4117-65.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CARTOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INERI FLORI NARDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT-3.167-A, THIAGO SILVA MENDES - OAB:MT/14.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado no Jardim Botânico, devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157595 Nr: 4735-68.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANE FEITOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON JOSÉ DA SILVA, KELLY CRISTINY 

ORGINO MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, 

SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) 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.: 258965 Nr: 3060-94.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMABILE JULIA SECCO DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDL SERVIÇOS GEOFISICOS - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PAULO VARGAS - 

OAB:OAB/MT 15.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) 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 das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 256634 Nr: 1742-76.2016.811.0015

 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: MARGARETE LOPES DOS SANTOS, JAIME CIRO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE ÔNIBUS ROSA LTDA., 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR ORTIZ MACHADO - 
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OAB:16938-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:OAB/RJ 118948, LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - OAB:MT/13.753, 

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - OAB:14.077.A

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que a requerida 

Empresa de Ônibus Rosa Ltda impugnasse a contestação.

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.: 259783 Nr: 3562-33.2016.811.0015

 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: AÇOMETAL INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS 

TERMOS-ACUSTICOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSE DE LURDES 

WACHKOWSKI - OAB:17.110-MT, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 

2º, incisos I a IV, do Novo Código Processo Civil.Com o trânsito em julgado, 

pagas as custas, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 84729 Nr: 2167-21.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCATE & OLIVEIRA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:44718/RS

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) 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.: 256781 Nr: 1819-85.2016.811.0015

 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): ROMILDO SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:OAB/SP 94.243, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) 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.: 158802 Nr: 6039-05.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 Código nº 158802

Ante a juntada da certidão de óbito do exequente às fls. 245, intime-se o 

Dr. Silvano Ferreira dos Santos para, no prazo de 05 (cinco) dias, restituir 

o valor levantado às fls. 243, bem como justificar a atuação no feito após 

a data do óbito do exequente.

Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008030-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO PASSONI (EXEQUENTE)

CLAUDIO ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SERGIO ROSSI (EXECUTADO)

MARIA SALETE CARDOSO ROSSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008030-52.2018.8.11.0015 Cite-se a executada para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à entrega do produto descrito na 

exordial, de forma individualizada (art. 811 do CPC/2015), sob pena de 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Cientifique-se a 

executada de que, no mesmo prazo, poderão opor embargos (art. 915 do 

CPC/2015), independentemente do depósito da coisa. Conste do mandado 

de citação a ordem de busca e apreensão do bem objeto da obrigação, 

que deve se dar de imediato se a executada não satisfizer a obrigação, 

nos termos do art. 806, § 2º, do CPC. Na hipótese de pronto cumprimento 

da obrigação, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito. Intime-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 229237 Nr: 5162-26.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVBDS, TAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 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: ALINE EVELLIN MARCON - 

OAB:MT 14.003, Clarisse Odete Faccio Fronza - OAB:14.928/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de sua advogada, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente cálculo atualizado do débito 

alimentar, sob pena de extinção do feito.

2. Com o cumprimento do item anterior, acolho a cota ministerial de fl. 74 e, 

por conseguinte, determino nova intimação do executado para que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito em atraso, prove 

que já o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de 

protesto do pronunciamento judicial e, em especial, prisão em regime 

fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

3. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

4. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 407 de 487



5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224718 Nr: 2588-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allan Carlos Schimidt - 

OAB:16217-E, LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - OAB:17.798/ 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11726/MT, MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - 

OAB:OAB/MT 18157, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - OAB:MT/13.697

 Vistos etc. 1. Em razão da informação constante no documento de fl. 133, 

intime-se pessoalmente a parte autora, por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo, sem 

resolução de mérito. 2. Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação da parte autora, vista dos autos à parte ré e, 

sucessivamente, ao Ministério Público. 3. Ao final, retornem-me os autos 

conclusos para a prolação de decisão. 4. Saem os presentes intimados. 5. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 274312 Nr: 12636-14.2016.811.0015

 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: LFDSL, BDSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RONDON 

SILVA - OAB:MT nº 19.519-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS promovida por Luiz Francisco da Silva 

Leme, representado por sua genitora Bianca da Silva Epaminondas, em 

face de Luiz Paulo Leme, devidamente qualificados nos autos, alegando 

em síntese, que o requerido é seu genitor e não contribui para com seu 

sustento. Assim, requer a condenação do requerido ao pagamento de 

alimentos no valor correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o seu 

ganho real.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 11/13.

Recebida a inicial, foram fixados alimentos provisórios no valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo mensal, 

determinada a designação de audiência de tentativa de conciliação e a 

citação do réu (fls. 14/15).

A parte ré foi citada pessoalmente (fl. 21).

A audiência de mediação/conciliação restou prejudicada, face a ausência 

de conciliador (fl. 22), sendo designada audiência de conciliação, 

instrução e julgamento (fl. 23).

Na solenidade constatou-se a ausência da parte requerida, embora 

intimado da audiência (fl. 33). Em seguida, foi decretada a revelia do réu e 

concedido prazo para alegações finais (fl. 34/34v).

A parte deixou transcorrer o prazo, sem manifestar nos autos (fl. 35).

O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento parcial do pedido 

formulado na exordial, sendo fixado a obrigação alimentar no importe 

mensal de 30% (trinta por cento) do salário mínimo (fls. 36/37).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A despeito da revelia, não há necessidade de dilação probatória, eis que 

os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da 

questão, razão pela qual conheço diretamente do pedido, para julgar 

antecipadamente o mérito, com fulcro no inciso I, do artigo 355, do Código 

de Processo Civil.

Por não haver questões processuais pendentes, passo à análise do 

mérito.

DA GUARDA

O princípio orientador das decisões judiciais sobre guarda de filhos é a 

regra da prevalência dos interesses do menor, que há de ser criado no 

ambiente que melhor assegure seu bem-estar, seja com a mãe, com o pai, 

ou mesmo com terceiro.

No caso em tela, por não apresentar resistência aos pedidos formulados 

pela parte autora, eis que ao não contestar a ação o requerido, 

demonstrou total desinteresse em ter a guarda do filho, o que por si só 

leva à procedência do pedido inaugural.

Nestes termos, demonstrado que o menor se encontra sob a dependência 

econômica e emocional da genitora, a qual detém condições de melhor 

atender aos seus interesses, o pedido contido na inicial merece guarida.

Tendo em vista a necessidade de regulação quanto ao período de 

convivência, tendo em vista a ausência de quaisquer indicadores de que o 

genitor não possa exercer o direito de visitas e considerando a idade do 

filho, regulamento-o de forma livre.

DOS ALIMENTOS

 A pretensão alimentar é fulcrada na obrigação derivada do poder familiar, 

sendo certo que os pais têm a obrigação de prover a subsistência e 

educação dos filhos, cujo dever importa na obrigação legal de prestar 

alimentos.

Outrossim, é sabido que, para a fixação do quantum devido a título de 

alimentos, deve ser observado o binômio necessidade/possibilidade, 

previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, uma vez que não se pode 

onerar em demasia o alimentante, de modo a prejudicar lhe a própria 

sobrevivência, nem estabelecer pensão ínfima e insuficiente à 

manutenção do alimentando.

No caso concreto, revela incontroverso que o requerido é genitor da parte 

requerente, conforme demonstra certidão de nascimento de fl. 12.

O cerne da presente ação, entretanto, gira em torno do “quantum” a ser 

fixado a título de alimentos.

 No que concerne às necessidades do filho menor, há que se considerar 

que se trata de uma criança com apenas 11 (onze) anos de idade, sendo 

presumidas as suas necessidades básicas (alimentação, vestuários, 

remédios, moradia, escola, lazer, etc.) para que tenha garantido um 

crescimento saudável e digno, com acesso à educação, cultura e lazer.

No tocante à possibilidade do requerido, não consta nos autos prova de 

seus rendimentos.

Todavia, o requerido teve oportunidade para contestar o pedido, 

entretanto, não o fez, não havendo controvérsia acerca da necessidade 

do filho.

 No tocante à possibilidade do requerido, embora tenha sido citado não 

contestou a ação, impossível auferir seus rendimentos, entretanto, 

entendo por oportuno, manter o valor fixado anteriormente, o que 

corresponde a 30% (trinta por cento) do salário mínimo a título de 

alimentos.

Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 5.478/68, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e consequentemente, 

concedo a guarda do adolescente Luiz Francisco da Silva Leme a sua 

genitora Bianca da Silva Epaminondas, bem como condeno o requerido 

Luiz Paulo Leme a pagar mensalmente ao filho Luiz Francisco da Silva 

Leme, alimentos no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, até 

o dia 10 (dez) de cada mês. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

Uma vez que não se pode presumir a condição de necessidade financeira 

da parte ré, deixo de conceder-lhe a justiça gratuita e condeno-lhe ao 

pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 184340 Nr: 5416-67.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: claudete medeiros vieira - 

OAB:

 Vistos em correição permanente.
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Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Larissa 

Gabriela Gomes, representada por sua genitora Ivanir Fernandes Gomes, 

em face de Jaci Firmiano da Silveira, visando ao recebimento do débito 

alimentar na forma dos artigos 732, c/c o art. 652, ambos do revogado 

Código de Processo Civil. Juntou os documentos de fls. 16/27.

 O executado foi devidamente citado (fl. 41), tendo apresentado um 

acordo com a parte exequente (fls. 42/43).

Instada a parte exequente para informar acerca da diferença entre o valor 

executado e o valor convencionado, bem como informar se o respectivo 

acordo vem sendo cumprido (fl. 55), ela requereu a suspensão do feito 

até o adimplemento total da transação, bem como informou que estava 

recebendo o valor pactuado mensalmente (fl. 56).

O acordo foi homologado (fl. 58).

Intimada a parte exequente para informar se houve ou não o cumprimento 

do acordo, sendo-lhe consignado que sua inércia ensejaria a presunção 

do pagamento integral do débito com a consequente extinção do feito, ela 

permaneceu inerte, conforme certidão de fl. 62.

 O Ministério Público manifestou pela extinção do feito, nos termos do art. 

924, inciso II, do CPC (fl. 63).

A parte exequente informou o atraso da parcela referente ao mês de 

julho/2016, pugnando pela execução (fl. 65). Contudo, foi indeferido a 

execução eis que o pedido inicial compreende a execução por quantia 

certa (fl. 75).

 Instada novamente a parte para informar se houve ou não o integral 

cumprimento do acordo entabulado sob pena de presunção do pagamento, 

ela permaneceu inerte (fl. 80).

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando que as partes formularam acordo (fls. 42/43) e que, 

transcorrido o prazo para cumprimento da obrigação alimentar, instada a 

se manifestar a parte exequente permaneceu inerte, presume-se 

integralmente pago o débito a que se referem os presentes autos.

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial de fl. 63 e, por conseguinte, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas, ante o deferimento da gratuidade.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 244241 Nr: 14585-10.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HADS, JPADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJLDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Determino a realização de busca junta ao Sistema de Informações 

Eleitorais – SIEL, visando à localização do atual endereço do requerido, se 

localizado novo endereço, cite-se nos termos de fl. 15.

1.2. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

2. Em não sendo localizado, intime-se a parte autora para se manifestar 

em 10 (dez) dias.

3. Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 251661 Nr: 19167-53.2015.811.0015

 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: AHDS, DCMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Acolho o pedido de fl. 42. Expeça-se novo mandado de intimação ao 

endereço de fl. 40, intimando-se o requerido para se manifestar sobre o 

resultado do exame de DNA acostado aos autos.

Após, dê-se vistas do feito ao Ministério Público.

Em seguida, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 275662 Nr: 13508-29.2016.811.0015

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRPF, ABR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - 

OAB:17868/MT, RAQUEL ZINI - OAB:16972-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Às fls. 30/35, a parte requerida carreou aos autos novo acordo, 

contudo, às fls. 04/09 consta convenção realizada entre as partes 

homologada por sentença já transitada em julgado (fls. 25 e 28).

2. A via eleita pelo requerido não é adequada, posto que, em que pese os 

efeitos da coisa julgada serem relativizados em face de sentença que 

condene/homologue acordo de pensão alimentícia, eventual rediscussão 

não devem ocorrer nos mesmos autos da ação inicial, eis que fica o juízo 

proibido de decidir duas vezes o mesmo processo, recaindo, portanto a 

aplicação do instituto da preclusão “pro judicato”, prevista no ordenamento 

jurídico no artigo 507 do Código de Processo Civil.

3. Assim se manifesta Nelson Nery Junior in Código de Processo Civil 

Comentado, RT, 6ª ed., p. 778:

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, 

também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto 

impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão 

decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de 

preclusão pro judicato”.

4. Assim, no caso em apreço, a parte requerida deverá propor a ação 

consensual competente.

5. Por tal razão, deixo de apreciar o pedido de homologação de fls. 30/35, 

formulado pelas partes.

6. Considerando que os autos transitaram em julgado, retorne o feito ao 

arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

7. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 174830 Nr: 10350-05.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10350-05.2012.811.0015

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: LEOMAR TENUTTI

CITANDO(A, S): Executados(as): Leomar Tenutti, Cpf: 62159852104, Rg: 

14/R 2.697.283 SSP SC Filiação: Noemi Maria Tenutti, data de nascimento: 

13/12/1971, brasileiro(a), natural de Mariano mouro-RS, convivente, 

serrador, Endereço: Estrada Alzira, Bairro: São Cristóvão (São Cristóvão), 

Cidade: Sinop-MT
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/09/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 3.732,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito no valor de R$1.128,79 

(um mil, cento e vinte e oito reais e setenta e nove centavos), bem como 

de eventuais custas processuais, em conformidade com o Art. 523, 

“caput”, doo Código de Processo Civil, contados a partir do dia útil seguinte 

ai fim do prazo do respectivo edital, em conformidade com o Art. 231, 

inciso IV, do mesmo Código.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma ação de divórcio litigioso, alegando 

a requerente casamento civil com o requerido em 22/11/2008, nascendo a 

filha Eduarda Tenutti, não havendo bens a partilhar. Este juízo fixou 

alimentos provisionais em valor correspondente a 30% (trinta por cento) 

do salário mínimo. Houve uma audiência de tentativa de conciliação, 

mesmo citado, o requerido não compareceu, ocasião em que a douta 

Defensora Pública pugnou pela decretação da revelia daquele, 

condenando-o em todos os termos da inicial, bem como pelo envio de 

ofício ao empregador do demandado para encaminhamento dos três 

últimos holerites. Ao tomar ciência da manifestação dos referidos 

documentos, a autora, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, com a 

procedência da demanda em todos os seus termos. Considerando que o 

requerido é revel, certo é que ante a natureza da ação e segundo a norma 

do Art. 320, II, CPC, nãohá que se falar em procedência do pedido ou 

afastamento do exame de elemtnos suficientes para o convencimento do 

Juiz. Todavia, conclui-se da dispensa de instrução, seja pr prova material 

ou oral, autorizando se o julgamento antecidado da lide. E assim, 

considerando que com o advento da Emenda Constitucional n. 66/2010 a 

simples manifestação de vontade da parte é suficiente para a procedência 

do pedido, sendo desnecessária, como dito, a comprovação de 

transcurso de lapso teporal, restando comprovado o casamento civil entre 

as partes. E ainda pleiteou a fixação da guarda da filha sob sua 

responsabilidade, o direito de visita do requerido e pagamento de alimentos 

na proporção de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, 

mais despesas extras com remédios, materiais escolares e vestuário. E, 

considerando que a infante encontra-se sob sua guarda de fato, tal 

situação merece ser regulamentada, fixando-se a guarda da criança sob 

responsabilidade da genitora, e regulamentando-se o direito de visitas do 

progenitor de forma livre. De outro lado, em relação ao pleito de alimentos 

á filha do casal, verifica-se que este Juízo fixou alimentos provisionais em 

valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, todavia, 

há peças que comprovem que o requerido tem condições de efetuar o 

pagamento da quantia pleiteada na exordial. Por fim, a requerente 

consignou a inexistência de bens a serem partilhados. O Ministério Público 

manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, com procedência do 

pedido, decretando o divorcio do casal litigante, fixando-se a guarda da 

infante sob responsabilidade da genitora e regulamentando-se o direito de 

visitas do requerido de forma livre, bem como condenando-o ao 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, mais metade 

das despesas denominadas extraditarias como remédios, materiais 

escolares e vestiário.

 DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Tendo em vista que a 

parte autora declarou que a parte ré encontra-se em local incerto e não 

sabido, conforme manifestação de fl. 61, determino a citação da parte ré 

por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do débito, bem como de eventuais custas 

processuais, em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de 

Processo Civil, contados a partir do dia útil seguinte ao fim do prazo do 

respectivo edital, em conformidade com o art. 231, inciso IV, do mesmo 

Código. 2. Decorrido o prazo sem manifestação, desde já decreto a revelia 

da parte ré e, por conseguinte, com fulcro no art. 72, inciso II, do Código 

de Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) que atua em 

substituição na Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT 

curador(a) especial da parte ré. 3. Intime-se o(a) Defensor(a) Público(a) 

da nomeação, bem como para que manifeste-se no prazo legal. 4. Se o 

executado não efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte 

aos autos demonstrativo de débito discriminado e atualizado, em 

conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de 

eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) sobre o débito, sob pena de não expedição de mandado de 

penhora e avaliação, em conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. 5. Após a juntada aos autos do demonstrativo de débito 

discriminado e atualizado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para pagamento do débito atualizado, 

acrescido de eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 

3º, do Código de Processo Civil. 6. Em seguida, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. 7. Ao final, retornem-me os autos conclusos. 8. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 126621 Nr: 5835-92.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCS, WRS, VC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DUARTE M. DE SOUZA 

LEÃO - UNIJURIS -SINOP - OAB:MT/15.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mér i to .Sem cus tas .  Sem condenação  em honorá r ios 

advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003953-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA BENALIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1003953-97.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CATARINA BENALIA DE 

OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. SINOP , 21 de agosto de 2018. Atenciosamente, 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004823-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

ADELIA MAGALHAES DE DEUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1004823-45.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[TEMPO DE SERVIÇO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADELIA MAGALHAES DE DEUS 
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Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

SINOP , 21 de agosto de 2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA 

GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 

35203800

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 213375 Nr: 13705-52.2014.811.0015

 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: EDNA LUSA, TIAGO PEREIRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 CERTIFICO que, expeço intimação a parte Autora como segue:

 DETERMINO a INTIMAÇÃO da PARTE Autora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ESPECIFIQUE a PROVAS que, eventualmente, pretende 

produzir, especificando e delimitando a pertinência da mesma, para, APÓS 

aportados o petitório, sejam os autos feitos em conclusão para DECISÃO 

DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 250642 Nr: 18631-42.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIGIANE CHRISTINE ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., VICTOR GOBBI 

SANCHES, ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO DE SAÚDE 

COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE ANDRADE - 

OAB:19.931-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, GILCENO CALEFFI - OAB:19010/MT, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753, JOAO PAULO 

AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, LILIANE ANDREA DO 

AMARAL DE PAULA - OAB:11.543-B, PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE SINOP/MT - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, RAFAEL BARION - OAB:11, RODRIGO DE FREITAS 

SARTORI - OAB:15884/MT

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos para intimação da parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca da contestação 

apresentada de fls. 365/390 da Fundação de saúde comunitária de Sinop 

e 400/419 do Estado de Mato Grosso.

Salientando que já foram apresentadas impugnações quanto às 

contestações de fls. 87/106 do Município de Sinop, fls. 108/294 do Victor 

Gobbi Sanches.

Conforme decisão interlocutória de fl. 340 expeço intimação as partes 

para que apresente provas a serem produzidas. Ressaltando que o 

Município de Sinop se manifestou quanto á provas em fl. 345

 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, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 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.: 258327 Nr: 2704-02.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELIO WILLY PEIXOTO CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15914

 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 a parte autora para 

que se manifeste quanto à certidão negativa do oficial de justiça, na 

tentativa de citar a requerida FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT-FUNCAB, bem como para que se manifeste 

quanto a CONTESTAÇÃO apresentada pelo requerido ESTADO DE MATO 

GROSSO.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 20 de agosto de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 210616 Nr: 11486-66.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR GUERRA PIRES

 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:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, no prazo de dez 

dias, manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 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.: 215414 Nr: 15243-68.2014.811.0015
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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: DEUZIMAR XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 das contestações 

apresentadas em fls. 57/61 Estado de Mato Grosso e 66/85 Município de 

Sinop.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 210797 Nr: 11606-12.2014.811.0015

 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: MARIA MONTEIRO DA CRUZ, ANA LUCIA MONTEIRO DA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls 91/104, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 213647 Nr: 13917-73.2014.811.0015

 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: LAURO VIEIRA DE CAMARGO, JANETE CORREA 

CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls 128/141, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 234658 Nr: 8487-09.2015.811.0015

 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: MARILZA DOS SANTOS PEREIRA, ADRIANA AZARIAS

 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:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 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 71/90, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 209037 Nr: 10224-81.2014.811.0015

 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: ANGELICA FAGANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls 109/122, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 217393 Nr: 16580-92.2014.811.0015

 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: TANIA ALMEIDA DOS SANTOS DAL PRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos À Defensoria Pública para 

manifestação em razão da contestação apresentada pela parte requerida 

Município de Sinop às fls. 35/53, salientando que a parte requerida Estado 

de Mato Grosso, deixou de apresentar contestação embora devidamente 

citada, conforme fls. 60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 211301 Nr: 11991-57.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GAMBERO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETEVALDO CLEVERSON CANCIO 

BALBINO - OAB:18.827-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão das contestações 

apresentadas em fls. 80/97 Município de Sinop e 102/106 Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 230594 Nr: 5973-83.2015.811.0015

 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: PABLO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, LENILDA 

BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls 82/101, o qual é 

TEMPESTIVO.
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 Ressaltando que o recurso de apelação de fl. 67/74 do requerente é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 212871 Nr: 13348-72.2014.811.0015

 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: CRISTIANO JOAQUIM GRIEP, DEISE DALVA GRIEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos À Defensoria Pública para 

manifestação em razão da contestação apresentada pela parte requerida 

Município de Sinop às fls. 54/74, salientando que a parte requerida Estado 

de Mato Grosso, deixou de apresentar contestação embora devidamente 

citada, conforme fls. 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 210405 Nr: 11310-87.2014.811.0015

 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: HIDERALDO JOSÉ PEREIRA, MOANIR FERRARI DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:MT - 

13534 / O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que as partes Requeridas foram devidamente intimadas do 

despacho de fl(s) 259/260 documentos e nota fiscal(is) de fl(s) 703 e 710 

para manifestação em 10 dias, como segue: Estado de Mato Grosso foi 

devidamente intimado, conforme correspondência(s) de fls. 714, e 

comprovante(s) 714vº, bem como Município de Sinop-MT, conforme 

correspondência(s) de fl. 715 e comprovante(s) de fl. 715vº, e a Auditoria 

Geral do Estado de Mato Grosso – AGE, conforme correspondência(s) de 

fls. 716, e comprovante(s) de fls. 716vº, sem que houvesse manifestação 

nos presentes autos.

O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 21 de agosto de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 221360 Nr: 513-18.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE MARIA FERRONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – Diante da certidão de fl. 140, cumpra-se os itens IV e V, da decisão de 

fls 134-135.

II – Com a INFORMAÇÃO de que a parte EXEQUENTE encontra-se 

APOSENTADA (fls. 136), 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. 106, 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.

 III- 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.: 203077 Nr: 5430-17.2014.811.0015

 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: KELY CRISTIANE MARENGO

 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 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 94/107, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Ressaltando que o recurso de apelação de fls. 79/85 do requerente é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 187360 Nr: 8588-17.2013.811.0015

 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: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-M

 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 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 100/105, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Ressaltando que o recurso de apelação de fls. 87/92 do requerente é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 117614 Nr: 9951-78.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS SINOP 

LTDA., GRACIELE APARECIDA TANCHELLA, MONICA WENDT CASARIN, 

VILSON JOSE SCHNEIDER, VANESSA WENDT CASARIN, YARA NEIDE 

FAGUNDES DAHMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, encaminho os presentes autos ao Exequente uma vez que, em 

segundo grau, foi anulada a sentença e equivocadamente ao retornar, foi 

encaminhada para cálculo de custas, sendo que os presentes autos, 

deverá retomar seu curso, razão pela qual expeço intimação ao 

Exequente Estado de Mato Grosso, para manifestação..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 273278 Nr: 11826-39.2016.811.0015

 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
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 PARTE AUTORA: TANIA MARA VILCHES

 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 71/90, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 230338 Nr: 5780-68.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINDA IZATON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 189-193 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 187-188 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 188, 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 das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 254954 Nr: 771-91.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORNER & DERNER LTDA, ROBISSON 

EUGÊNIO DORNER, ROBERTO DORNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Vistos etc.

 I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra 

a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80).

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05(cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora.

III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 

% (dez por cento) do valor da ação.

IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 172, § 2º do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007708-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

IRINEU ANTONIO LAVEZZO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 

#1007708-32.2018.8.11.0015 AUTOR(A): IRINEU ANTONIO LAVEZZO 

RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelo(s) 

REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA, a qual determinou ao Requerido 

que disponibilizasse à parte Requerente o procedimento de 

“ANGIOPLASTIA, internação e todo o tratamento médico necessário” O 

POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer 

o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS 

NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as 

DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concessiva da antecipação da 

tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo certo que “o não 

atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de desobediência à 

ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado renitente, 

sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. FRISE-SE, ainda, que a parte Autora já se encontra internada (Hospital 

Regional de Sinop), aguardando a realização do procedimento cirúrgico 

pleiteado e concedido liminarmente nos autos. Destaca-se que a saúde da 

população é dever do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele 

proporcionar o suficiente para o seu bem estar; assim, com fundamento 

no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer 

ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e 

concreto risco. II – Nesta esteira, INTIME-SE o ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em 

SINOP/MT (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO CUMPRIMENTO 

à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que o RESPONSÁVEL pela SAÚDE 

PÚBLICA do ESTADO pode incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer sequelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. Decorridos os prazos, em 
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caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o ENCAMINHAMENTO de CÓPIA 

dos presentes autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as 

PROVIDÊNCIAS LEGAIS com relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO 

JUDICIAL (art. 330 do CPP). III – CUMPRA-SE com URGÊNCIA servindo, se 

necessário, o presente como mandado. IV – Concomitantemente, INDEFIRO 

o PEDIDO de Id. Num. 14832796 - Pág. 1, eis que, é do conhecimento deste 

Juízo, que o procedimento cirúrgico pleiteado não é realizado pelo Hospital 

Santo Antônio, e sim nas dependências da EMPRESA INTERCOR, que este 

utiliza, em regime de cessão, o espaço físico do Hospital Santo Antônio, 

em razão da necessidade da internação hospitalar no período 

pós-operatório, que a internação do pós-operatório pode ser realizada por 

qualquer outra das unidades hospitalares existente na cidade. Assim, 

INTIME-SE a parte Autora, para, no prazo mais exíguo possível, carrear 

aos autos no mínimo 03 (três) ORÇAMENTOS, a fim de que este Juízo 

escolha aquele de MENOR VALOR, pois em que pese este ser o único 

MEIO EFICAZ utilizado para a EFETIVAÇÃO da TUTELA JURISDICIONAL, 

estamos lidando com DINHEIRO PÚBLICO, logo é necessário CAUTELA 

quanto ao BLOQUEIO para REALIZAÇÃO de SERVIÇOS por TERCEIROS, 

ou apresente DECLARAÇÃO de outros prestadores descrevendo a 

IMPOSSIBILIDADE na REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008209-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS (ADVOGADO(A))

MARILIZE SCHNEIDER BORTOLAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS 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: 

1008209-83.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARILIZE SCHNEIDER 

BORTOLAS REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. Intime-se 

a autora para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze dias) 

juntando comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 

6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro 

documento hábil (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a 

comprovação da residência é essencial à aferição de competência do 

Juízo. Determino, ainda, que no mesmo prazo acima fixado, junte o extrato 

de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos oficiais de consulta 

(SPC/SERASA/CDL), que comprove que seu nome encontra-se 

negativado. Com o aporte, concluso para recebimento da inicial e análise 

da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 21 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001214-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIO RIBEIRO NETO (ADVOGADO(A))

MARCOS INACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JUCELENE APARECIDA DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001214-25.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS INACIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES 

LTDA Vistos, etc. Ao compulsar os autos, verifico que inobstante o 

procurador subscritor de Mov. 12320856 requeira a expedição de alvará 

da cota parte de R$900,00 (novecentos reais) em nome de Paulo César 

Viecelli, s.m.j, não há nos autos autorização que lhe confere, dentre 

outros poderes, os de levantar valores, uma vez que em análise acurada 

do feito constato que o mesmo é estagiário de direito, inviabilizando a 

liberação da quantia em seu favor. Com efeito, sem maiores delongas, 

INTIME-SE o D. Causídico do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requeira o que entender de direito, sobretudo, indicando nova conta 

para liberação do valor que lhe cabe, sob pena de arquivamento do feito 

no estado em que se encontra. Oportunamente, concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 21 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011902-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

CLEONI FATIMA SEIBERT MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011902-24.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CLEONI FATIMA SEIBERT 

MEDEIROS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Cumpra-se conforme já determinado em mov. id. 

n° 11108662. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 21 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011998-73.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA PINHO NOGUEIRA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DANIELA SEEFELD WERNER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011998-73.2015.8.11.0015. REQUERENTE: POLIANA PINHO NOGUEIRA 

ALVES DA SILVA REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - 

ME Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento 

de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena 

de ter o montante da condenação acrescido de multa no percentual de 

10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III - Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 21 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020046-21.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ADAILTON SALDANHA DA SILVA (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 DESPACHO Processo: 

8020046-21.2015.8.11.0015. REQUERENTE: ADAILTON SALDANHA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de cumprimento de sentença onde na ação de conhecimento a 
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parte autora fora condenada em litigância de má-fé. Pois bem. DECIDO: I - 

De proêmio, DETERMINO que a secretaria de vara promova ALTERAÇÃO 

dos POLOS, tendo em vista a inversão dos polos na presente fase 

processual; II – Ademais, em atenção ao pedido de início da fase de 

cumprimento de sentença (ID. 11941987), INTIME-SE o executado 

(ADAILTON SALDANHA DA SILVA) para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena 

de ter o montante da condenação acrescido de multa no percentual de 

10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); III - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos concluso 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 21 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011578-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

EGON JOSE LENZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GASQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011578-34.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: EGON JOSE LENZ 

EXECUTADO: JOSE GASQUES Vistos, etc. Em que pese o postulado em Id 

14844723 dos autos, verifico que o nobre advogado não colacionou aos 

autos documento indispensável para a formalização da penhora via 

BACENJUD, qual seja, o número do CPF da executada. Com efeito, 

DETERMINO que seja a parte exequente INTIMADA para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, regularize o pedido, sob pena de, em assim não 

procedendo, o feito ser arquivado. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 21 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011609-88.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON VANDER FERREIRA MARQUES (EXEQUENTE)

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALTON VITAL PEREIRA (ADVOGADO(A))

BALI OTICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011609-88.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: EMERSON VANDER FERREIRA 

MARQUES EXECUTADO: BALI OTICAS LTDA - EPP Vistos, etc. 1. 

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores depositados nos 

autos, PROCEDA-SE com a liberação em favor da parte exequente, por 

ser montante INCONTROVERSO; 2.Ademais, DETERMINO a REMESSA dos 

autos ao Contador Judicial, para que elabore planilha de débito atualizada, 

nos termos do título judicial que deu azo ao cumprimento de sentença, 

subtraindo o montante depositado pela executada, com fito de aferir 

eventual saldo remanescente; Com o aporte do cálculo judicial, DÊ-SE vista 

às partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, se manifestem, 

sob pena de PRECLUSÃO; Oportunamente tornem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011609-88.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON VANDER FERREIRA MARQUES (EXEQUENTE)

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALTON VITAL PEREIRA (ADVOGADO(A))

BALI OTICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) das partes 

para que, no Prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) sobre os cálculos 

judiciais apresentados, conforme despacho de ID 9141305.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011726-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO MACIEL (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1011726-33.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER]. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DO 

NASCIMENTO MACIEL REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

VISTOS, ETC. Dispensado o relatório. Decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 

9.099/95 c/c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir 

a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. A relação de consumo restou 

caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, 

razão pela qual inverto o ônus da prova. Para balizar o direito da demanda, 

deve o julgador se valer do disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in 

verbis: Art. 5º - O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor 

às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em 

cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos 

fins sociais da lei e às exigências do bem comum. MÉRITO O reclamante 

alega que nunca solicitou qualquer serviço com o reclamado ou procedido 

qualquer negociação contratual que pudessem originar os débitos que 

levaram a Reclamada a negativar seu nome junto ao Órgão de proteção ao 

Crédito SPC. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da Reclamante com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, cuja origem o reclamante alega desconhecer, 

haja vista que afirma jamais ter utilizado serviços ou que tivesse qualquer 

relação comercial com a requerida que viesse a justificar a restrição em 

apreço. A Reclamada em sua peça de defesa não trouxe qualquer 

documento hábil para demonstrar a validade de tal débito, fazendo juntada 

de documentos unilaterais e print’s de seu sistema, limitando-se apenas a 

mencionar que está em exercício legal de seu direito. Desta feita, a parte 

requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança dos débitos 

negativados e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Por estas razões, 

presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais 

sejam o ato ilícito (cobrança indevida dos serviços não contratados) e o 

dano (este, que se passou na esfera moral), conclui-se que houve o nexo 

de causalidade. Desta maneira, estando presentes os elementos da 

responsabilidade civil, existe para a reclamada o dever de indenizar a 

reclamante, conforme se apurou. No que concerne aos danos morais, 

analisando-se detidamente os fatos, percebe-se sem maiores dificuldades 

que o abalo (dano) que o reclamante sofreu em sua reputação decorreu 

diretamente da negativa de fornecimento de serviços da reclamada. 

Acaso não tivesse ocorrido a inscrição no cadastro negativo de proteção 

ao crédito, o reclamante não teria saído da normalidade do seu estado 

anímico, restando abalada as suas emoções. Desta maneira, estando 

presentes os três elementos da responsabilidade civil, existe para o 

reclamada o dever de indenizar a reclamante, conforme se apurou. A rigor 

no dano moral, a reparação não-patrimonial surge no instante em que o 

ser humano suporta um constrangimento que, no caso em tela, não lhe era 

exigível razão pela qual absorve a dor interna desnecessariamente. A 

propósito, o dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. Não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode 
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acarretar a indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na 

vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como Sílvio 

de Sávio Venosa define “um desconforto comportamental a ser examinado 

em cada caso” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, 

edição 2ª, volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter 

Moraes “o que se chama de dano moral é, não um desfalque no 

patrimônio, nem mesmo a situação onde só dificilmente se poderia avaliar o 

desfalque, senão a situação onde não há ou não se verifica diminuição 

alguma. Pois se houve diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo 

impossível avaliar com precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser 

estimado por aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do 

dano moral” (RT 650/64). Na situação descrita na inicial vislumbro situação 

em que possa caracterizar dano moral já que negou, injustificadamente, o 

fornecimento do serviço bancário ao reclamante. Ademais, não há 

necessidade para a caracterização do dano moral reflexos econômicos 

uma vez que, na espécie, foi atingido, em virtude da conduta da 

reclamada, um dos direitos da personalidade do Reclamante, tendo 

ocorrido o sofrimento humano que rende ensejo à obrigação de indenizar. 

Por fim, o sentimento a auto-estima também é merecedor de tutela jurídica. 

Portanto, não restam dúvidas acerca da existência da dor moral suportada 

pela reclamante. Quanto ao precium doloris, não vislumbro tamanho 

prejuízo suportado a ponto de acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei 

não prevê padrão para aferição do valor indenizatório na hipótese de 

ressarcimento por abalo de crédito, senão o genérico para os casos de 

prática de ilícito. Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento cabível 

segundo o que dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim comprovado o 

abalo de crédito suportado pela autora, valendo-se dos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica da 

requerente e do requerido, arbitro a indenização por danos morais em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), levando-se em conta a extensão do dano e as 

condições financeiras do requerente e requerido. Nesse sentido, o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O 

arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em 

cada caso, deve atender a repercussão econômica dele, a dor 

experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofendido” (RT 

717/126). Ademais, mostra-se justo porquanto atende o caráter 

repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos 

perpetrados na mesma forma praticada. Ante ao exposto, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pelo 

Reclamante em desfavor do Reclamado BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. para: I) CONDENAR o Banco ora Reclamado ao pagamento de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. II) 

DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção 

ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010332-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ (ADVOGADO(A))

DAYANE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010332-88.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DAYANE RIBEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. I - Em atenção ao 

pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III - Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências. SINOP, 21 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011322-33.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (ADVOGADO(A))

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH (ADVOGADO(A))

JAKSON ALVES CUNHA (EXEQUENTE)

CINTIA MARY DUTRA BELINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER DESPACHANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE MAURICIO CICCONE DE LEO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011322-33.2012.8.11.0015. EXEQUENTE: JAKSON ALVES CUNHA 

EXECUTADO: MASTER DESPACHANTE LTDA - ME Vistos etc. I – 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

MANIFESTE acerca da certidão de ID. 10678694, bem como confira 

profícuo prosseguimento ao feito executivo, requerendo, ao final, o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito; II – 

Após decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação do exequente, 

tornem os autos concluso para ulteriores deliberações. Às providências. 

Cumpra-se. SINOP, 21 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011509-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO SOUZA REIS (REQUERENTE)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Intimo o advogado do exequente para que se manifeste nos autos, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012653-79.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ALBERTO SARTORI RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012653-79.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 EXECUTADO: GILMAR ALBERTO SARTORI 

RIBEIRO 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 
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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, 21 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008642-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERHARDO THEO HENRIQUE MARKUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

ALENCAR LIBANO DE PAULA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008642-24.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ERHARDO THEO HENRIQUE 

MARKUS REQUERIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. 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, 

21 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010661-49.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ALAOR BALDOINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALINE SCHELL SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

THAYLA PRISCILA PRASS SOUZA (EXECUTADO)

CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS RUIZ (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

OSNIR SIMÕES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO GILVANE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010661-49.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: ALAOR BALDOINO DOS 

SANTOS EXECUTADO: THAYLA PRISCILA PRASS SOUZA, DALINE 

SCHELL SANTOS SOUZA 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, 21 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010015-39.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

ADONILSON ANTONIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA CRISTINA MAYER (ADVOGADO(A))

R DA SILVA BARBOSA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010015-39.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: ADONILSON ANTONIO DE 

SOUZA EXECUTADO: R DA SILVA BARBOSA - ME Vistos, etc. 1. Tendo 

em vista que o executado até o presente momento não quitou a dívida, 

bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser 

penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos 

termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, 

podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 21 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011202-82.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA SYTRISKI SANTOS PIACENTINI (EXEQUENTE)

CLODOALDO PIACENTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO (EXECUTADO)

RICARDO PEREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

SUELI RAMOS HETZEL DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011202-82.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: PRISCILA SYTRISKI SANTOS 

PIACENTINI EXECUTADO: SUELI RAMOS HETZEL DE ARAUJO, ENEDILSON 

GRANJA DE ARAUJO, RICARDO PEREIRA DE ARAUJO 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, 21 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AURICELIA PEREIRA DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

ADALTON VITAL PEREIRA (ADVOGADO(A))
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CELIO ROBERTO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FERNANDO GALLINA (ADVOGADO(A))

JOSIAS FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

JAQUELINE SALETE PEDROSKI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000718-93.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CELIO ROBERTO BATISTA DA 

SILVA, AURICELIA PEREIRA DA SILVA BATISTA REQUERIDO: JOSIAS 

FERREIRA 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, 21 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011455-41.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL (ADVOGADO(A))

MECANICA INDUSTRIAL TRIANGULO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE L. B. SOARES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011455-41.2013.8.11.0015. EXEQUENTE: MECANICA INDUSTRIAL 

TRIANGULO LTDA - ME EXECUTADO: ANDRE L. B. SOARES - ME Vistos, 

etc. 1. DEFIRO a pesquisa de veículos do executado pelo sistema 

RENAJUD, JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 2. Caso constate-se 

frutífera a constrição, INTIME-SE o executado, através de mandado, para 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o Sr. 

Oficial de Justiça procederá com a avaliação do bem objeto da constrição, 

certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado; 3. 

Caso contrário, constatando-se infrutífera a pesquisa via RENAJUD, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

bens de propriedade do executado passíveis de penhora, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 

9.099/95. Serve a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 21 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010574-30.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO LOURENCO MACHADO JUNIOR (EXEQUENTE)

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLA MARIA CHICA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010574-30.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: OTAVIO LOURENCO 

MACHADO JUNIOR EXECUTADO: ESCOLA MARIA CHICA Vistos, etc. I – 

DEFIRO o postulado retro e, via de consequência, determino a EXPEDIÇÃO 

de MANDADO de PENHORA, a ser realizado sobre 5% do faturamento da 

empresa executada, nos termos do artigo 835, inciso X, do Código de 

Processo Civil; II - Proceda a Secretaria da Vara, com as diligências 

necessárias para tanto, devendo, ainda, o Sr. Oficial de justiça 

CERTIFICAR se o pagamento das mensalidades para a executada são 

efetuadas através de instituição financeira ou diretamente em sua sede; II 

- Após, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, 

requeira o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento 

do feito. Transcorrido o prazo, volte-me os autos conclusos para 

deliberação. Serve a presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 21 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008517-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON LEANDRO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

IDIULIANE SILVA CUNHA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012131-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CIRIACO DOS REIS (EXEQUENTE)

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO PORTELA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

RODRIGO DINIZ COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002874-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI (ADVOGADO(A))

PAJE TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL POY OLMI (ADVOGADO(A))

COMPUFOUR SOFTWARE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por PAJE TRANSPORTES 

LTDA - ME em face de COMPUFOUR SOFTWARE LTDA. A parte 

Requerente sustenta que adquiriu o software APLICATIVOS COMERCIAIS 

2013 e passou a utiliza-lo para gerenciar sua empresa; contudo, a parte 

Requerida descontinuou o produto e o substitui pelo software CLIPP 

STORE 2015; todavia, nessa transição, não houve a importação completa 

dos bancos de dados, bem como a continuidade de algumas funções 

presentes no software anterior. Por seu turno a parte Requerida suscitou 

preliminares de incompetência pela necessidade de perícia e 

inaplicabilidade do CDC; no mérito, aduziu pela improcedência da demanda, 

sustenta ausência de culpa quanto aos alegados dados corrompidos. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. A PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA, por confundir-se 

como mérito será analisado em conjunto com este. Em sua petição inicial a 

parte Requerente imputou ao software produzido pela parte Requerida 

falhas técnicas e perda parcial do banco de dados; todavia, não trouxe 

aos autos nenhum elemento probatório mínimo, ônus que lhe incumbia. 

Após detida análise dos argumentos expostos tanto na petição inicial 

quanto na contestação, verifica-se que o cerne da demanda originou-se 

da insatisfação da parte Requerente com o funcionamento do software 

CLIPP STORE 2015, que não contemplava as mesmas ferramentas 

disponibilizadas pelo software APLICATIVOS COMERCIAIS 2013. Tal 

circunstância é perceptível pelo histórico de atendimento pelo suporte 

técnico no qual, por cerca de 03 (três) vezes a parte Requerente solicitou 

atendimento quanto à funções que não mais estavam disponíveis no 

produto lançado em 2015. Em virtude de tais alegações, a parte Requerida 

aduziu que tais funções visavam adequar-se às legislações tributárias 

das secretarias fazendárias estaduais. Pois bem, na colisão de vontades, 

verifica-se que à presente demanda assiste razão parcial à parte 

Requerente. Segundo o termo de licença anexado aos autos (id nº 

5806699) e que equivale a um contrato pactuado entre as partes estipula 

em sua cláusula 6 que o período de vigência da licença é por prazo 

indeterminado; logo, tendo a parte Requerente adquirido os direitos de uso 

do software, poderá usufrui-lo pelo prazo que entenda necessário, desde 

que não incorra em nenhuma violação ao direito de propriedade da parte 

Requerida, eis a parte Requerente possui a mera licença de uso, não 

tendo tornado-se dona do produto em si. Todavia, importante ressaltar que 

a Requeria, enquanto proprietária intelectual de seus softwares, tem o 

direito de incluir ou excluir recursos e ferramentas que entenda 

necessários ao seu bom funcionamento. Quanto ao dano material havendo 

o retorno do uso ao produto antigo, deverá a parte Requerida restituir à 

parte Requerente, o valor pago, R$1.048,00 (um mil e quarenta e oito 

reais) devidamente corrigido a partir da data do desembolso, qual seja, a 

data da compra. No tocante aos danos morais, estes não se revelam 

presentes. A parte Requerente imputa ao software da parte Requerida 

danos ao seu banco de dados e falhas técnicas; contudo, incabível a 

realização de prova pericial no ambito do JEC para se comprovar o dano, 

em função da complexidade, aliado a isto, verifico que não trouxe aos 

autos nenhum elemento mínimo de prova a amparar sua tese. Ainda restou 

evidenciado que os “erros” e “falhas técnicas” arguidas pela parte 

Requerente tratam-se, em verdade, de insatisfação pela ausência de 

recursos presentes no produto anterior, APLICATIVOS COMERCIAIS 2013, 

e ausentes no novo produto adquirido, CLIPP STORE 2015. A mera 

insatisfação do consumidor quanto ao desempenho de um produto ou 

ausência de certos recursos não é fato por si só hábil a ensejar a 

reparação moral, isto por que, a parte Requerida enquanto proprietária 

intelectual do software é a única responsável em determinar o que será e 

o que não será incluído em seus produtos. Verifica-se nos autos que, 

após a concessão da medida liminar, houve o restabelecimento da 

utilização do produto APLICATIVOS COMERCIAIS 2013 o que deverá ser 

mantido, posto que há um contrato em vigência por prazo indeterminado 

entre as partes; todavia, referido contrato não impõe que a parte 

Requerida preste por prazo indeterminado a assistência técnica gratuita 

ou forneça atualizações de segurança, além do prazo contratualmente 

estipulado. Isto, é claro não significa, que a parte Requerida possa se 

negar à prestar auxílio a seus consumidores, mas sim que, expirado o 

prazo de assistência técnica gratuita, poderá a parte Requerida estipular 

cobrança pelo serviço apenas. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial para CONFIRMAR a 

TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 4612419, e via de 

consequência tornar DEFINITIVA a utilização do programa APLICATIVOS 

COMERCIAIS 2013 e CONDENAR a parte Requerida a RESTITUIR, na forma 

simples, a importância de R$ 1.048,00 (um mil e quarenta e oito reais) 

devidamente corrigido a partir da data do desembolso, qual seja, a data da 

compra e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Fica desde já estabelecida MULTA DIÁRIA, em valor a 

ser estipulado por este juízo, em caso de descumprimento desta decisão. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005717-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

RENATA KARINA DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por RENATA KARINA DOS 

SANTOS NASCIMENTO em face de BANCO BRADESCO S.A. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a existência de danos morais pela 

inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. O Código de Processo Civil e a jurisprudência pátria 

conceituam a listispêndencia como a reprodução idêntica de ação em 

curso. Neste diapasão é o que ocorre no presente feito. Compulsando os 

autos verifica-se que em 12/10/2017 a parte Requerente ajuízou demanda 

em face da parte Requerida neste Juízo distribuída sob o nº 

1011603-35.2017.8.11.0015 tendo sido proferida sentença em 12.03.2018 

e que encontra-se pendente de recurso. Na petição inicial (id nº 

10284311) dos autos 1011603-35.2017.8.11.0015 a parte Requerente 

delimitou a sua causa de pedir da seguinte forma: Inconformado com a 

informação supra, a Autora consultou o SCPC / SERASA e confirmou 

pendências financeiras indevidas em seu nome, sendo a Reclamada 

suposta credora do valor de R$54,25 (cinquenta e quatro reais e vinte e 

cinco centavos), disponibilizado em 22/08/2013. Bem como juntou extrato 

de negativação do SCPC no id nº 10284313 apontando a existência de 

inscrição pelo valor supra oriunda do contrato nº EC1673482139 vencio 

em 12.07.2013 e disponibiliado em 22.08.2013. Por seu tunro, nos 

presentes autos, 1005717-21.2018.8.11.0015, a parte Requerente 

delimitou sua causa de pedir da seguinte forma: A inserção junto aos 

órgãos de proteção ao crédito ocorreu na data 13/09/2013, no valor de R$ 

54,25 ( cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), como consta 

em anexo nos autos. Bem como trouxe aos autos (id nº 13516261), 

extrato de negativação do SPC apontando a existência de inscrição no 

valor supra oriunda do contrato nº 016734821000039 vencido em 

12.07.2013 e disponibilizao em 13.09.2013. Ora as datas de 

disponibilização restam diferentes posto que tratam-se de bancos de 

dados diversos; todavia, o valor inscrito e a data de vencimento são 

idênticas; assim como direcionadas à mesmas pessoa jurídica ré. O 
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ajuizamento de ação já previamente existente sem qualquer ressalva 

possui o nítido fim de induzir o Juízo em erro ensejando o possível 

enriquecimento ilítico da parte Requerente, motivo pelo qual resta 

configurado de flagrante má-fé processual que deve ser repudiado. 

Destaca-se que a parte Requerente inclusive contratou patronos distintos 

para promover as demandas. Frisa-se que a LITISPENDÊNCIA trata-se de 

matéria conhecível de ofício, nos termos do art. 485, §3º, NCPC. Neste 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

PRELIMINAR DE COISA JULGADA - LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA EX 

OFFICIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Consoante 

o artigo 337, § 3º, do CPC, há litispendência quando se repete ação que 

está em curso. Na hipótese, as causas possuem as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e mesmo pedido. À luz do §3º do artigo 485, do 

CPC, o reconhecimento da litispendência, por ser matéria de ordem 

pública, deve-se dar de ofício, com a extinção do processo, sem 

resolução mérito. (TJMT, Ap 108296/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018 - grifo nosso). Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente 

demanda em virtude da LITISPENDÊNCIA, com fundamento no art. 485, 

inciso V, do Código de Processo Civil. Ainda, CONDENO da parte parte 

Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 7% 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.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005733-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIOS COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA CILENE TEIXEIRA DE JESUS ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as anotações de praxe. Ressai dos autos (id nº 

13703319) que a parte Requerente noticia o descumprimento do acordo, 

pleiteando pelo início da fase de cumprimento de sentença; portanto, 

INTIME-SE a parte Requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do montante pactuado nos termos do acordo em 

observância ao disposto no art. 523, NCPC. Decorrido o prazo supra, sem 

manifestação da parte Requerida, o que deverá ser certificado nos autos 

pela Secretaria deste Juízo, intime-se a parte Requerente para que 

requeira o que entender necessário. Insta destacar a impossibilidade de 

penhora on line de plano por inobservância o rito específico. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009038-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 
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PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 174,20 (cento e 

setenta e quatro reais e vinte centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011690-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LINDALVA DA CONCEICAO DAS CHAGAS (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002833-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PEREIRA JULIO (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Pela análise dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pelo Reclamante, verifico que o RECORRENTE 

insurge-se quanto à suposta OMISSÃO na SENTENÇA que julgou 

PROCEDENTE a indenização por danos morais. Os embargos de 

declaração serão acolhidos sempre que visualizada a OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE ou, no caso de postulação perante o JEC, 

DÚVIDA, contudo, o acolhimento dos embargos não impõe ao julgador o 

provimento dos mesmos, uma vez que, estes somente serão providos em 

caso de verificado que assiste razão ao embargante em requerer o 

saneamento do respectivo vício. In casu, verifico que ocorrera a omissão 

quanto a análise da tese quanto a Súmula 385 do STJ. Embora reste 

incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora. “Ex positis”, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, para fins de REFORMAR A SENTENÇA, APENAS quanto aos 

aludidos DANOS MORAIS julgando-os IMPROCEDENTE. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013712-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA (ADVOGADO(A))

CLODOALDO PIACENTINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DIVINO RODRIGUES GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005709-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICA FERRAZ DE MATTES (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou telas de 

seu sistema interno com registros, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O ônus da prova dos fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 

373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 
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deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006471-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

WALISON DE QUEIROZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006217-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO BATISTA SANTOS SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE APARECIDA DIAS RAMOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006392-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SOLANGE MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 
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Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003875-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

LUIZ APARECIDO MARIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005456-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO APARECIDO DA CRUZ (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, REJEITO a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA hasteada e pelo NÃO 

ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte 

Requerente ante a patente má-fé processual desta. A parte Reclamada 

apresenta farta documentação, comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, de seu ônus probatório, 

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus da prova dos fatos 
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extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 

373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade [...]. O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica deve 

ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já restou 

decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - 

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos 

morais ? Autora que alega inexistir relação contratual com a requerida, 

não havendo débito a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? Ônus de prova da 

fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? Comprovação da 

relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício regular de 

Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - Sentença mantida, 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP - 

Recurso não provido, com imposição de pena por litigância de má-fé. 

(TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, 

Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 

15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de 

outro modo, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a 

parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 

135,02 (cento e trinta e cinco reais e dois centavos) acrescidos de 

correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros 

legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005511-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação 

contra a reclamada, visando a declaração de inexistência de relação 

jurídica entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de 

que, apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve 

seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de 

Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que 

nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o 

autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a 

inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova 

não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, 

mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua 

alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um 

débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo 

do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. 

Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). É incontroverso, no caso presente, 

que houve a negativação do nome da Autora pelo Réu, conforme se vê 

dos documentos que acompanharam a inicial. Inobstante, sustenta a parte 

Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, tendo em 

vista a inadimplência autoral. Entrementes, em sede de contestação a 

Reclamada juntou farta documentação, tais como, Laudo Interno do Banco, 

acompanhado de extratos bancários e telas de seu sistema interno 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Ressalte-se que 

as provas apresentadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório. Conforme assentado em audiência de 

conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar 

a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se que a impugnação não foi capaz de ilidir as provas carreadas 

aos autos. Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e via de 

consequência, DECLARO o PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por fim, condeno a parte Autora 
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em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da 

causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006189-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A.C.M. COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRO FRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006189-56.2017.8.11.0015. REQUERENTE: A.C.M. COMERCIO E 

SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA - EPP REQUERIDO: ELETRO FRIO 

REFRIGERACAO EIRELI - ME Vistos, etc. Ressai dos autos que a parte 

requerente postula pela DESISTÊNCIA e extinção do feito (ID. 14488077). É 

o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, 

da lei 9.099/95. Decido. “Ex positis”, sem maiores delongas, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, 

a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte 

requerente , em consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas 

ou despesas processuais. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 21 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012508-86.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA (ADVOGADO(A))

ANGELO MAZONI NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFEU MENCATO (REQUERIDO)

ADEMIR BELTRAO (REQUERIDO)

VANDERSON PAULI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012508-86.2015.8.11.0015. REQUERENTE: ANGELO MAZONI NETO 

REQUERIDO: ADEMIR BELTRAO, ALFEU MENCATO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de cumprimento de sentença em que o 

exequente fora devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito 

(ID. 11705433), porém deixou transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação. (Mov. 14897466). O artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil assim dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” Sendo assim, 

competia principalmente ao exequente conferir profícuo prosseguimento 

ao feito, porém, este deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer 

manifestação, em que pese tenha sido devidamente intimado. Ademais, a 

lei 9.099/95 prevê em seu artigo 2º os critérios que a postulação perante 

este juizado deve obedecer, dentre os quais destaco a celeridade e a 

economia processual. O artigo 51 do mesmo Diploma Legal, assim dispõe 

em seu parágrafo primeiro: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: (omissis) §1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes.”. Sendo assim, considerando que o feito vem se arrastando por 

algum tempo, sendo contrário aos critérios que regem este juizado, não 

vislumbro alternativa senão extingui-lo. Logo, sem maiores delongas, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, isto com fulcro no artigo 485, inciso 

III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, §1º, da Lei n.º 9.099/95. Sem 

custas ou despesas processuais Transitada em julgado, arquivem-se com 

as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINOP, 21 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005010-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PEREIRA MACO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta instrumento de 

confissão de dívida com assinatura de parte Autora constando registros e 

informações, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 
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do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001898-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Pela análise dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pelo Reclamante, verifico que o RECORRENTE 

insurge-se quanto à suposta OMISSÃO na SENTENÇA que julgou 

PROCEDENTE a indenização por danos morais. Os embargos de 

declaração serão acolhidos sempre que visualizada a OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE ou, no caso de postulação perante o JEC, 

DÚVIDA, contudo, o acolhimento dos embargos não impõe ao julgador o 

provimento dos mesmos, uma vez que, estes somente serão providos em 

caso de verificado que assiste razão ao embargante em requerer o 

saneamento do respectivo vício. In casu, verifico que ocorrera a omissão 

quanto a análise da tese quanto a Súmula 385 do STJ. Embora reste 

incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome do autor. “Ex positis”, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

com efeito MODIFICATIVO interposto, para fins de MODIFICAR A 

SENTENÇA, APENAS quanto aos aludidos DANOS MORAIS julgando-os 

IMPROCEDENTE, pelas razões de direito acima expostas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO FERREIRA 

DINIZ, para devolução dos autos nº 6996-30.2016.811.0015, Protocolo 

265865, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282889 Nr: 17614-34.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINALDO CORREIA SANTOS, SILVAN 

BRASIL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:Nº 21.747/O, WELLINGTON SILVA ROCHA - OAB:15561/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ISMAEL DOS 

SANTOS, para devolução dos autos nº 17614-34.2016.811.0015, 

Protocolo 282889, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 303626 Nr: 10568-57.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 19.911/O, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:MT - 6097-A

 Código n° 303626

Vistos,

 Considerando que esta Magistrada fora convocada para participar do 

“Encontro entre Magistrados Criminais, Delegados de Policia Civil, 

Promotores de Justiça e Oficiais da Policia Militar” (CIA nº. 

0053423-62.2018.811.0000), que realizar-se-á entre os dias 30 e 31 de 

agosto de 2018, na Comarca de Cuiabá/MT, resta prejudicada a audiência 

outrora aprazada, pelo que redesigno o ato para dia 24/10/2018, às 14h00 

min.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intime-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 332281 Nr: 10968-37.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIL MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA DE SOUZA - OAB:

 Código nº 332281

Vistos,

In casu, a denúncia atende aos requisitos do art. 41, do CPP, porquanto 

ostenta a exposição do fato típico, jurídico e culpável (artigo 121, “caput”, 

do Código Penal), contendo as circunstâncias em que o crime foi cometido, 

a qualificação do acusado, a classificação do delito e rol de testemunhas, 

sendo certo que da narrativa fática se verifica a presença de indícios 

suficientes da autoria do delito imputado ao réu.

 Constato a existência de lastro probatório mínimo e a circunstância de que 

os fatos narrados constitui crime. Uma vez reunidos esses dois requisitos, 

a denúncia deve ser recebida, deflagrando-se a ação penal. Somente com 

a dilação probatória poder-se-á averiguar a real prática do fato descrito, a 

participação e o elemento subjetivo da ação da denunciada, bem como sua 

eventual adequação ao tipo em cuja sanção restou incursa, respeitada a 

ampla defesa e sob o crivo do contraditório.
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Quanto às demais alegações expendidas pela defesa às fls. 91/97, 

verifico que estas carecem de dilação probatória por cuidar-se, em 

síntese, do mérito da ação, razão pela qual inoportuno o momento 

processual para sua análise, frente o princípio da busca da verdade real. 

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (art. 397 CPP) dou regular prosseguimento ao feito.

Por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento a realizar-se 

no dia 17/10/2018, às 14h45 min, ocasião em que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação, defesa e sucessivamente realizado o 

interrogatório do acusado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 290736 Nr: 2760-98.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVELYN PAULINE BORTOLANZA LAGNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14.077.A

 Código n° 290736

Vistos,

 Trata-se de pedido formulado por EVELYN PAULINE BORTOLANZA 

LAGNI, no qual requer autorização para viajar para a cidade de Las 

Vegas, Estados Unidos da América, entre os meses de dezembro/2018 e 

fevereiro/2019, a fim de visitar sua genitora, a qual reside na mencionada 

cidade.

É o necessário relatório.

Decido.

Da análise dos autos, entendo que o pleito deve ser deferido.

 Neste passo, a requerente pugna pela autorização para viajar para a 

cidade de Las Vegas/EUA, para visitar sua genitora que reside na 

mencionada cidade, entre os meses de dezembro/2018 e fevereiro/2019, 

comprometendo-se a comparecer em Juízo para justificar suas atividades 

antes de viajar, bem como quando retornar. Verifico, ainda, que a 

requerente vem cumprindo as condições impostas em audiência (fl. 82) de 

forma satisfatória, não havendo, portanto, empecilhos para o deferimento 

do pedido.

 Sendo assim, autorizo a acusada EVELYN PAULINE BORTOLANZA 

LAGNI a viajar e permanecer na cidade de Las Vegas/EUA, pelo período 

requisitado, conforme as datas supra citadas.

 Finda a viagem, no prazo assinalado, deverá a requerente retornar e 

continuar o cumprimento das condições impostas como medida cautelar 

diversa da prisão em audiência (fl. 82). Em tempo, faculto à acusada 

apresentar o bilhete de passagem referente à viagem, visando comprovar 

o presente pedido.

Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312736 Nr: 16237-91.2017.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON SEVERO GOMES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALISSON SEVERO GOMES GARCIA, Cpf: 

03425612190, Rg: 21836183, Filiação: Maria Aparecida Rocha Severo 

Gomes Garcia e Cleiton Candido Garcia, data de nascimento: 21/02/1995, 

brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, convivente, Telefone 

66-99684-9649. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O REQUERIDO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA E QUE DEVE CUMPRIR: 1.Que o 

requerido não se aproxime da requerente (distância mínima 500 metros), 

não lhe telefone e não lhe mande recados por quaisquer meios 

(mensagens de texto, whatsapp etc), bem como para familiares e/ou 

testemunhas, excetuado seu filho que mora com a requerente e os avós 

paternos; e2.Que o requerido não vá à residência da requerente (Rua 

Berna, 1289 – Bairro Jardim Bela Suiça – Sinop/MT), a fim de preservar a 

sua integridade física e psicológica.Indefiro o pedido de afastamento do 

requerido do domicílio ou local de convivência, uma vez que as partes não 

residem no mesmo endereço, conforme declarações da requerente.

Despacho/Decisão:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 320740 Nr: 3564-32.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Certifico que nesta data, citei o acusado em cartorio, tendo em vista de ter 

sido preso em flagrante, informando que seu advogado é o advogado 

Antonio Ferreira Diniz.

Dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 324374 Nr: 5882-85.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Certifico que nesta data, citei o acusado em cartorio, tendo em vista de ter 

sido preso em flagrante, informando que seu advogado é o advogado 

Antonio Ferreira Diniz.

Dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 223741 Nr: 1909-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON ESTEVÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT

 INTIMANDO advogado Getulio Gediel solicitando informação se o CD 

encontra-se em seu poder, haja vista a devolução dos autos sem a midia 

de fl., 68.

Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 301199 Nr: 9146-47.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLEF LUIS DE ALMEIDA RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:OAB/MT 22.100-O

 Ação Penal – Código Apolo 301199.

Vistos.

Tendo em vista que estarei ausente desta Vara/Comarca no dia 30 de 

agosto de 2018, diante da convocação para participar do “1º Encontro do 

Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso”, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 25 de setembro de 2018, às 15h45min.

Notifique-se o Ministério Público sobre a data da solenidade, bem como 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à insistência ou 

desistência da oitiva da vítima Caroline da Silva Pereira, diante da certidão 
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à fl. 44.

Em caso de insistência, deverá informar o seu endereço atualizado no 

prazo acima assinalado e a Escrivania deverá expedir o necessário para a 

sua oitiva.

Em caso de desistência ou silêncio (desistência tácita), desde já 

homologo.

Intimem-se o acusado e a advogada constituída (procuração à fl. 35).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 20 de agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 186668 Nr: 7864-13.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARTINS RIBEIRO JUNIOR, 

ANDERSON TOZETTI DOS SANTOS, ADRIANO DA SILVA RIBEIRO, ALEX 

JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - OAB:

 Certifico e dou fé que o Advogado ANTONIO FERREIRA DINIZ, fica 

devidamente INTIMADO à apresentar nestes autos, ALEGAÇÕES FINAIS, 

na forma de Memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 319671 Nr: 2838-58.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEILSON DE SOUZA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY R. FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 18.677

 Certifico que, em cumprimento à ordem judicial de f. 92, INTIMO o 

advogado do réu para, no prazo legal, apresentar as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 314996 Nr: 17639-13.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdS, GADPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21.118/O, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Acerca do pedido de restituição de bens apreendidos, formulado pela ré 

Gherlly Arnaldo de Paula Siolin em 21.5.2018 (fls. 144/145), dê-se vista ao 

Ministério Público.

Cumpra-se e intimem-se.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Processo n. º 8394-32.2008.811.0002 – CÓDIGO 212904

 INTIMAÇÃO DO DR. JEFFERSON APARECIDO POZZA FÁVARO, OAB/MT 

N.º 10.200/B, para que tome ciência que o processo n. º 

16221-89.2011.811.0002 – CÓDIGO 273410, da Segunda Vara de 

Fazenda Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 

459, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 

05 (cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 

31/07/2018.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005732-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. A. P. (ADVOGADO(A))

C. V. C. (REQUERENTE)

A. I. C. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Vistos. Andre Issamu Cavalcanti Mello e Camila Coelho Cavalcanti mello 

devidamente qualificados nos autos, ingressaram com pedido de Divórcio 

Consensual, sob o argumento de que casaram-se no dia 21/10/2016 e 

estão separados de fato, sem possibilidade de reconciliação; que não 

tiveram filhos e não há bens a partilhar. Vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e decido. Da análise dos autos, a ação 

merece ser julgada procedente, em razão de que a pretensão das partes 

é juridicamente admissível e preserva os interesses de todos os 

envolvidos. Desnecessária a realização de audiência de justificação da 

separação de fato, pois com o advento da EC nº 66/2010, a decretação do 

divórcio não mais exige a separação judicial, passando a permitir o 

divórcio direto sem causa e prazos, conferindo nova redação ao art. 

226,§ 6º, da Constituição Federal, que passou a dispor: Art. 226. A família, 

base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Pelos entendimentos 

acima esposados, importante ressaltar que desnecessária a comprovação 

do lapso temporal antes exigido, bem como a demonstração de quaisquer 

causas para consubstanciar o divórcio. Diante do exposto, pela presença 

dos pressupostos legais e por tudo mais que dos autos consta, acolho o 

pedido inicial formulado por Andre Issamu Cavalcanti Mello e Camila Coelho 

Cavalcanti mello, para DECLARAR Dissolvido o vínculo CONJUGAL que 

mantinham, julgando procedente o pedido e, por conseguinte, decreto-lhes 

o DIVÓRCIO na forma convencionada na inicial, fazendo-o com 

fundamento no artigo 37 da Lei 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da 

Constituição federal E ART. 487, i, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. Isento as partes do pagamento de custas e emolumentos judiciais, 

por serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50. A 

cônjuge varoa voltará a usar seu nome de solteira, qual seja Camila verão 

Coelho. Transitada em julgado, expeça-se o competente mandado de 

averbação e/ou inscrição ao Cartório de Registro Civil competente. Depois 

de cumpridas as determinações e feitas as devidas anotações e 

comunicações, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 308454 Nr: 4413-19.2013.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME GONÇALO DO ESPÍRITO SANTO, DHdES(

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Gisele Wahl C. da Silva - 

OAB:11.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que este processo encontra-se aguardando a retirada do 

Alvará expedido em favor do menor para saque do FGTS, razão pela qual 

INTIMO O AUTOR A RETIRAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Certifico mais que, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, serão os autos 

encaminhados à baixa e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 305166 Nr: 822-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CLAUDETI LIMA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE FERREIRA LOPES RODRIGUES - DE 

CUJUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:OAB/MT 7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, transitada em julgado a r. sentença foi expedido o Alvará à 

Requerente, razão pela qual impulsiono os autos para INTIMAR A AUTORA 

A RETIRÁ-LO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, cientificando-a que, 

decorrido o prazo mencionado, o processo será enviado à baixa e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 386382 Nr: 2862-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHMDC, RFMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21.352/0-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que a Carta Precatória foi protocolizada na Comarca de 

Sinop/MT., diretamente no PJe, conforme dados abaixo:

Número do processo: 1008266-04.2018.8.11.0015

Órgão julgador: 5ª VARA CÍVEL DE SINOP

Jurisdição: SINOP

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 395281 Nr: 8623-45.2015.811.0002

 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: ALEXANDRE TESSAROLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILTON JOSÉ TESSAROLO, 

MARLETE BATISTA DE AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MACHEZAN AUZANI - OAB:6624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O, ODAIR A BUSÍQUIA - OAB:11.564-A

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO ODAIR APARECIDO BUSIQUIA 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.: 412141 Nr: 17876-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELY BRUNA AGUILAR CONCEIÇÃO, MICHEL 

BRUNNO CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILTON JOSÉ TESSAROLO, 

ALEXANDRE TESSAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O, ODAIR A BUSÍQUIA - OAB:11.564-A, ODAIR A. BUSIQUIA 

- OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN ALZANI - OAB:OAB-MT-6624, MAIARA FERNANDA 

CARNEIRO - OAB:OAB/MT 20.371, RAFAELA VITÓRIA MENDES 

VOLCOV - OAB:17.893

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO ODAIR APARECIDO BUSIQUIA 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.: 412142 Nr: 17877-42.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELY BRUNA AGUILAR CONCEIÇÃO, ALEXANDRE 

TESSAROLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILTON JOSÉ TESSAROLO, 

ALEXANDRE TESSAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624, ODAIR A. BUSIQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN ALZANI - OAB:OAB-MT-6624

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO ODAIR APARECIDO BUSIQUIA 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.: 524278 Nr: 891-08.2018.811.0002

 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: LOUIS NAAMAN KHOURI, REGINA LUCIA DE MIRANDA 

KHOURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE TESSAROLO, ESPÓLIO DE 

MILTON JOSÉ TESSAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - 

OAB:11635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO ODAIR APARECIDO BUSIQUIA 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.: 526770 Nr: 2430-09.2018.811.0002

 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: LOUIS NAAMAN KHOURI, REGINA LUCIA DE MIRANDA 

KHOURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILTON JOSÉ TESSAROLO, 

ALEXANDRE TESSAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUIS NAAMAM KHOURI FILHO - 

OAB:11.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO ODAIR APARECIDO BUSIQUIA 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.: 526771 Nr: 2431-91.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILTON JOSÉ TESSAROLO, 

ALEXANDRE TESSAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUIS NAAMAM KHOURI FILHO - 

OAB:11.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO ODAIR APARECIDO BUSIQUIA 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005253-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. D. O. (ADVOGADO(A))

L. D. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. P. X. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005253-70.2017.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (Id. 9449741), no tocante a 

exoneração do genitor dos alimentos pagos em favor da filha menor de 

idade S. de A. X., eis que os acordantes contraíram núpcias. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Oficie-se ao empregador do genitor para a cessação do 

desconto da pensão alimentícia em sua folha de pagamento. P. R. I. Custas 

processuais já recolhidas (Id. 9449741). Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002700-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ REI DE FRANCA E SILVA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INACIA DE SOUZA E SILVA (REQUERIDO)

 

1002700-16.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes 

inventariante para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra a determinação 

do despacho ID 12989616, sob pena de extinção Várzea Grande/MT, 21 

de agosto de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005957-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO MARTINS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MENDES SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1005957-49.2018.8.11.0002 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 

14414227 e da certidão que designou audiência de ID 14861659. Várzea 

Grande/MT, 21 de agosto de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001546-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. L. R. R. (ADVOGADO(A))

R. C. P. (ADVOGADO(A))

A. L. S. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. L. M. (RÉU)

L. F. L. B. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1001546-60.2018.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas, para que no prazo d 15 (quinze ) dias impugne a contestação 

Várzea Grande/MT, 21 de agosto de 2018. Nercy Anchieta Gestora 

Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006634-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. I. D. A. (ADVOGADO(A))

C. F. D. S. I. (ADVOGADO(A))

L. O. A. (AUTOR(A))

I. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1006634-79.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Aos Advogados da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

14552748 e da certidão que designou audiência de ID 14861748. Várzea 

Grande/MT, 21 de agosto de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 56425 Nr: 2461-54.2003.811.0002

 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: EMILIO RIBEIRO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EMÍLIO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:MT 14.230, Neuza Fernandes da Silva - OAB:14111/MT, NUCLEO 

DE PRÁTICAS JURÍDICAS - FAUSB - OAB:, SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:4533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2461-54.2003.811.0002.

Código nº. 56425.

 VISTOS etc.

Intime-se o Inventariante para apresentar as últimas declarações e plano 

de partilha no prazo de 15 (quinze) dias.

Vindo aos autos, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 10 de Agosto de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 318530 Nr: 14919-54.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMF, CEMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFS, ALAS, JLAS, EVAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.608, NADIELLY GARBIM FEITOSA - OAB:OAB/MT 13.940
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas: intimar a aprte inventariante para que no prazo 

de 10 (dez) dias dê andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 332107 Nr: 854-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACLDS, VKDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ORTIZ GONSALES - 

OAB:4.066-B

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora, para que no prazo de 10 

(dez) dias dê andamento ao feito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 233761 Nr: 13781-91.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6038/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias,dar andamento ao feito sob pena extinção

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 270356 Nr: 10956-09.2011.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALO GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DE QUEIROZ GALVÃO, SOLANGE 

BATISTA DE QUEIROZ -ESPÓLIO, Vinicius de Queiroz Betoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ricardo Da Silva 

Campos - OAB:7438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RICARDO DA 

SILVA CAMPOS - OAB:7438/MT, CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252/MT, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:OAB/MT 14.970, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8.907/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar o herdeiros para manifestarem sobre a 

primeiras declarações juntada nos autos

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004957-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA DE ASSUNCAO OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1004957-48.2017.8.11.0002 

CERTIDÃO- Decurso de Prazo (E) Impulsionamento Certifico que decorreu 

o prazo legal do requerido dia 8 de agosto de 2018 sem apresentação de 

contestação. Outrossim, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos à parte autora para manifestar o que 

entender de direito em 15(quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 21 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.: 330871 Nr: 27159-75.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDM, ARDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - CURSO DE DIREITO DA UERN - OAB:, NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - UNIVAG - OAB:

 Vistos etc.

Acolho in totum o parecer ministerial de fl. 61, 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.

Consigno que cabe ao Advogado INFORMAR ou INTIMAR a (s) testemunha 

(s) por ele arrolada (s), a teor do art. 455 do CPC/2015, ou requerê-la ao 

Juízo, nos termos do §4º do mesmo artigo.

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.: 301534 Nr: 22276-22.2012.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBV, ICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Warmling - 

OAB:18.642/E, JOSÉ WILZEM MACOTA - OAB:7481-B/MT, Núcleo de 

Pratica Juridica do Univag - OAB:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no art. 485, III, 

do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios em 

razão da gratuidade de Justiça que ora defiro, com escoro no art. 98 do 

CPC/2015.P.I.C.Após, a preclusão temporal deste decisum, certifique-se e 

remeta-se ao arquivo, com as baixas, anotações e demais 

formalidades.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 372818 Nr: 21427-79.2014.811.0002

 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: ARMDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 Assim sendo, patente o desinteresse da parte requerente quanto ao 

regular prosseguimento do feito, sendo forçoso reconhecer a 

necessidade de extinção, sem resolução do mérito; ademais, tal extinção 

não impede o ajuizamento de nova de demanda.Ex Positis, JULGO e 

DECLARO EXTINTO o presente feito com fundamento no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios em razão 

da gratuidade de Justiça, que ora defiro.Publique-se. Intime-se. 
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Cumpra-se. Após, a preclusão temporal deste decisum, certifique-se e 

remeta-se ao arquivo, com as baixas, anotações e demais 

formalidades.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 283531 Nr: 2406-88.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCBDO, DFDB, CG, MLDO, CDAL, DIGDO, 

CMDO, DCSDO, DSDO, LAMDO, KCMG, JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:MT 10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:OAB/MT 4.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAISSA DIAS VITOR DA 

SILVA - OAB:19807/O

 Denota-se dos autos que muito embora a parte autora tenha sido intimada, 

através de seu Patrono, para dar prosseguimento ao feito (fl. 145/v), sob 

pena de extinção (fl. 145/f), este Juízo fora informado às fls. 148/149, que 

a requerente não fora localizada, tampouco informara o atual endereço 

onde reside. É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.É certo que para a 

extinção do processo por abandono da causa, o artigo 485, § 1º, do 

Código de Processo Civil, exige a intimação pessoal da parte para dar 

prosseguimento ao feito, o que somente não ocorreu nestes autos, em 

razão da autora não ter cumprido com o disposto nos artigos 106, II e 274, 

parágrafo único do CPC/2015, que lhe impõe a obrigação de declinar nos 

autos qualquer mudança de endereço.Diante desta situação a extinção do 

presente processo se impõe, até porque não há como este ficar 

paralisado em Juízo, por absoluta negligência das partes interessadas.Ex 

Positis, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, III, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários 

advocatícios em razão da gratuidade de Justiça que ora defiro, com 

escoro no art. 98 do CPC/2015.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, a 

preclusão temporal deste decisum, certifique-se e remeta-se ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades.Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 445479 Nr: 9653-81.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE FIRMINO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

o seu não comparecimento na pericia

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 376162 Nr: 23888-24.2014.811.0002

 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: EXPEDITO VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABET CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:MT 14.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar a parte ré para manifestar-se sobre os 

embargos declaratórios no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 518536 Nr: 23650-97.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSFANTI TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME ALVES DO AMARAL, MAURO AMORIM 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, EDNEY LUIZ HERBELE - OAB:15191, 

EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13.699/MT, JOÃO PAULO 

AVANSINI CARNELOS - OAB:10924, JORGE AUGUSTO BUZETTI 

SILVESTRE - OAB:13977/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 393 da CNGC e conforme determinado a fl.15, 

procedo a INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte exequente para 

providenciar o pagamento da diligência do Senhor (a) Oficial de Justiça 

para o cumprimento do ato deprecado na carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 514398 Nr: 21299-54.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR SILVEIRA, LINDA DE FIGUEIREDO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ANDRADE, HELLA FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 393 da CNGC, procedo a INTIMAÇÃO dos (as) 

advogados (as) das partes requerentes para providenciaram o pagamento 

da diligência do Senhor (a) Oficial de Justiça para o cumprimento do ato 

deprecado na carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 225856 Nr: 6074-72.2009.811.0002

 AÇÃO: Declaração de Ausência->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMED IBRAIM CHARANEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BUENO DE ALMEIDA, JOCINEI 

BUENO DE ALMEIDA, MARIA LUIZA DO NASCIMENTO ACIBILIO, MARCOS 

ANTONIO PAZINI, ROSANGELA MEDEIROS CREMONEZI PAZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15.566, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700, CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - OAB:15141/O, 

MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - OAB:6470/MT, MANOEL CESAR DIAS 

AMORIM - OAB:MT 6.470

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

a certidão do oficial de justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 292667 Nr: 12552-91.2012.811.0002

 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: MILTON MARTINS MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVALDO ALVES BENTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE PAULA DE 

PINHO - OAB:OAB/TO 2757

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

a certidão do oficial de justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 347093 Nr: 13510-09.2014.811.0002

 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: CASA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELPS DO BRASIL INDUSTRIA DE CORREIAS 
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LTDA, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CORREA MARQUES - 

OAB:10.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico que os autos encontra-se aguardando devolução da carta 

precatória retirada pela parte há trinta dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 104706 Nr: 812-15.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO FRANCISCO RAUBER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 289644 Nr: 9211-57.2012.811.0002

 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: REFRIGERANTES MARAJÁ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L PRADO BEZERRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre a devolução da 

carta precatória

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 444375 Nr: 9059-67.2016.811.0002

 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: VALTER LUCIO DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILANA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:16.636

 Processo nº 9059-67/2016. (Cód.444375)

Vistos...

Intime-se a parte ré para manifestar sob às fls. 85.

Após conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 13 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 376868 Nr: 24442-56.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASTIFICIO SANTA AMÁLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA MARLA DE ALIMENTOS LTDA, 

MARCO ANTÔNIO DA SILVA, ELMO HENRIQUE MORETTI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANA PADILHA RAMOS 

SILVA - OAB:OBAMG89463

 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.: 371565 Nr: 20628-36.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONHEIR ROSA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA REGINA FARIAS ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONHEIR ROSA SOARES - 

OAB:5674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 216737 Nr: 12118-44.2008.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGRID MIRELLA LEAL QUEIROZ

 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:

 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.: 371872 Nr: 20833-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI SILIVANIA XAVIER, DEUSILENE 

SILIVIANA XAVIER, JOANA SILIVANIA XAVIER, JOANICE SILIVIANA 

XAVIER, JUCILENE SILIVIANA XAVIER, ADILSON LIANDRO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE FREITAS 

CAVALCANTE - OAB:OAB 6.825

 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58993 Nr: 4739-28.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE XYNELOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE 

- OAB:6057/MT, ISABELA CORTESE DE OLIVEIRA - OAB:21157, PAOLA 

REZENDE BEJARANO - OAB:22309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIAL DE XYNELOS LTDA, CNPJ: 

02907104000100. 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: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA MOVE AÇÃO 

DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE EM DESFAVOR DE 

COMERCIAL DE XYNELOS LTDA.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 3.344,04 - Valor 
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Atualizado: R$ 3.040,04 - Valor Honorários: R$ 304,00

Despacho/Decisão: Vistos etc. 1 - Compulsando os autos, tenho que a 

presente ação, proposta no ano de 2003, ainda não obteve êxito na 

citação da requerida, inclusive o último endereço tentado foi extraído do 

sistema INFOSEG, exaurindo a possibilidade de sua localização. Desta 

forma, defiro o pedido de fls. 208, com fulcro no artigo 256, I, do Código de 

Processo Civil, e determino a citação por edital da requerida COMERCIAL 

DE XYNELOS LTDA, com prazo de 30 (trinta) dias, fazendo constar as 

advertências legais. 2 - Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o 

que deverá ser certificado, mister se faz a designação de curador 

especial à empresa ré revel, e em atenção ao art. 72, II, do Código de 

Processo Civil, nomeio, desde já a Defensoria Pública Estadual para 

representar a parte requerida, devendo ser intimada para apresentação 

de contestação no prazo legal.3 - Cumpra-se, com as providências 

necessárias. OBS.: VALOR DA DÍVIDA ATUALIZADO ATÉ 16.8.2007.

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, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 21 de agosto de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268057 Nr: 14729-62.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS, MARTA 

JATCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTAIR MORENO DA GUIA

 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 DE MANDADOS 

NESTA DATA. CONSIGNO QUE HÁ NECESSIDADE DE 

ACOMPANHAMENTO PARA O ATO JUDICIAL DE CUMPRIMENTO DE 

MANDADO DE IMISSÃO, POR INTERMÉDIO DO PATRONO DA AUTORA, 

DEVENDO PORTANTO CONTATAR O SR. MEIRINHO, TENDO-SE EM VISTA 

QUE PODERÁ OCORRER NECESSIDADE DE CAMINHÃO E/OU CHAVEIRO. 

PRAZO: 5(CINCO)DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 325610 Nr: 21986-70.2013.811.0002

 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: RAPHAEL MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA - 

OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Com a juntada dos laudos, intime-se a parte requerida para manifestar-se, 

no prazo de 15 dias, podendo o assistente, em igual prazo, apresentar 

respectivo parecer (art 477 § 1 º no NCPC). NADA MAIS.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002909-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES JUNIOR DE OLIVEIRA (RÉU)

JEFERSON JOSE LOURENCO (RÉU)

JEFERSON JOSE LOURENCO 00889162190 (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002909-53.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME RÉU: JOSE 

ALVES JUNIOR DE OLIVEIRA, JEFERSON JOSE LOURENCO 00889162190, 

JEFERSON JOSE LOURENCO Vistos. Tendo em vista a não citação da 

parte requerida, bem como diante do pugnado pela requerente no Id. 

14696000, procedi com a busca de endereço nos órgãos conveniados ao 

Poder Judiciário (Infojud, Bacenjud e Renajud), onde obtive os seguintes 

endereços: Jeferson José Lourenço - Rua D, n. 4, Quadra 28, Parque das 

Mangabeiras, Várzea Grande/MT, CEP 78158-350; - Rua Brasil, Lote 4, 

Quadra 20, Parque das Mangabeiras, Várzea Grande/MT, CEP 78150-000; 

- Avenida Brasília, n. 3, Apto 111, Jardim das Américas, Cuiabá/MT. José 

Alves Junior de Oliveira - Rua 06, Quadra 12, Casa 01, Jardim Tarumã, 

Várzea Grande/MT; - Rua Prof. Feliciano Galdino, n. 377, Porto, Cuiabá/MT; 

- Avenida Ulisses Pompeu de Campos, n. 1, Centro, Várzea Grande/MT. 

Jeferson José Lourenço 00889162190 - Rua D, n. 5, Quadra 28, Parque 

das Mangabeiras, Várzea Grande/MT; - Rua Cuiabá, n, 04, Jardim dos 

Estados, Várzea Grande/MT, CEP 78158-321. Assim, expeça-se mandado 

para citação de Jeferson José Lourenço e José Alves Junior de Oliveira, 

bem como expeça-se carta para citação de Jeferson José Lourenço 

00889162190, nos endereços acima consignados, consignando-se as 

deliberações constantes do Id. 3255564. Às providências necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004570-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA TROVISCO MESQUITA (AUTOR(A))

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA (ADVOGADO(A))

LEONARDO NOGUEIRA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004570-96.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JULIANA TROVISCO MESQUITA, LEONARDO NOGUEIRA DE CAMPOS 

RÉU: CIJ IMOVEIS LTDA - EPP, GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos. Diante da certidão de Id. 14788149, fica 

prejudicada a análise da petição de Id. 14636733. Aguarde-se a realização 

da audiência de conciliação designada nos autos. Cumpra-se conforme Id. 

13641698. Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005046-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(EXEQUENTE)

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAGGIO NEBRASKA COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIANO LUIZ BAGGIO (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo de id’s 14782236 e 14782151 , requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001295-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))
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EDNA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (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 

14857897, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002634-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA (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 

14857842, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000291-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ALVES FERNANDES (AUTOR(A))

ELZA DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA (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 

14871021, requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005628-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

KARLOS LUIZ METELLO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITAL SEGURANCA LTDA - EPP (RÉU)

LILIAN RIBEIRO GOMES (ADVOGADO(A))

GILMAR BATISTA PEREIRA (RÉU)

CLAUDIO SANTOS VIANA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005628-71.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

KARLOS LUIZ METELLO DE ANDRADE RÉU: DIGITAL SEGURANCA LTDA - 

EPP, GILMAR BATISTA PEREIRA Vistos etc. Em atenção ao princípio do 

contraditório, venha à parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca do Laudo Pericial nº 2.07.2016.011416-01 juntado pela 

parte autora nos ids. 13322902 e 13323025. Oportunamente, venham-me 

conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. 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:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVES ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID: 14866938.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001806-11.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JANADARK DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

20/08/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005999-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO (ADVOGADO(A))

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR FERNANDES BEZERRA (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

id 14759587 , requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o 

caso (processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003261-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

ELISALDO CAMPOS DA SILVA (AUTOR(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

06/08/2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004163-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA (ADVOGADO(A))

NICENOR FERREIRA PINA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 334944 Nr: 3433-38.2014.811.0002

 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: NILSON JOSÉ ANTONIO MATHEUS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA PETROPOLIS LTDA, LUCIA 

PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:MT 13.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOS SANTOS 

COSTA - OAB:13593, HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:15868, 

OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Com estas considerações, verifico a falta de interesse processual 

superveniente, motivo pelo qual julgo extinto a presente demanda, sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como aos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, do Código de Processo Civil, 

cuja exigibilidade fica suspensa porquanto beneficiário da justiça gratuita. 

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Às 

providencias necessárias.Às providencias necessárias.Várzea 

Grande-MT, 17 de agosto de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 481139 Nr: 2600-15.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DOLENCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENAIDE FERREIRA DA SILVA, ANA RITA DA 

SILVA, IDIENE FERREIRA DA SILVA, IVANIR FERREIRA DA SILVA, IVONE 

BENÍCIA DA SILVA, LINDOMAR FERREIRA DA SILVA, MARIA ILZA 

FERREIRA DA SILVA, ZENIR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - 

OAB:14.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 Posto isso, julgo procedente o pedido para desconstituir a penhora que 

recai sobre o veículo Caminhão, Modelo 311499-M.BENZ/L 1113 

(nacional), Placa HQR-9098, Ano/Modelo 1969, Cor Azul. Em 

consequência, resolvo o mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do 

Código de Processo Civil. Condeno os embargados ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), atento à natureza da causa, o local 

de prestação de serviços e o zelo profissional (CPC – § 4.º, do art. 

20).Transitada esta, determino seja translada cópia para os autos em 

apenso (Processo n.º 11761-98/2007 – Cód. 201112), e ordeno que se 

aguarde o cumprimento voluntário da obrigação, pelo prazo de quinze (15) 

dias, sem o qual remetam-se ao arquivo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Várzea Grande – MT, em 20 de agosto de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 201112 Nr: 11761-98.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE FERREIRA DA SILVA, ANA RITA DA SILVA, 

IDIENE FERREIRA DA SILVA, IVANIR FERREIRA DA SILVA, IVONE BENÍCIA 

DA SILVA, LINDOMAR FERREIRA DA SILVA, MARIA ILZA FERREIRA DA 

SILVA, ZENIR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO TANAKA, WILDER TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:, MAURO BASTIAN 

FAGUNDES - OAB:8.907/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 

8.907, MAURO BATIAN FAGUNDES - OAB:8.907 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARTINS DE 

BARROS - OAB:7047, Fernando Augusto Campos de Paula - 

OAB:7561, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:7084

 Autos n.º 201112

Vistos, etc.

Diante da prolação nesta ocasião de sentença nos embargos de terceiro 

em apenso, a qual desconstituiu a penhora que recai sobre o veículo em 

tela, procedi com a baixa da constrição junto ao RENAJUD, conforme 

extrato em anexo.

No impulso do processo, venha a parte exequente manifestar requerendo 

o que entender de direito para o prosseguimento do feito.

Outrossim, conforme certidão acostada à fl. 326 pelo Sr. Oficial de Justiça 

sobre a impossibilidade de intimar o executado João Tanaka por não ter o 

localizado, determino seja expedido novo mandado para intimação do 

executado João Tanaka acerca da decisão de fl. 320, bem como deve o 

Oficial de Justiça se atentar as diligências deliberadas na fl. 323-A.

Após cumpridas, expeça-se mandado visando a intimação do segundo 

executado.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 20 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 316689 Nr: 13053-11.2013.811.0002

 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: MARCO VALERIO DE ARRUDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIS E CARVALHO CONSULTORIA LTDA, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar a inexistência do débito de R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais) 

referente duplicata mercantil por indicação n.º 3521. Ainda, condeno 

solidariamente os requeridos ao pagamento em favor do autor da quantia 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, 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 ocorrido em 04.12.2012 (Súmula 54, STJ), 

conforme se observa à fl. 37.Em consequência, resolvo o mérito, na forma 

do art. 487, I do CPC e confirmo a liminar deferida nos autos.Considerando 

que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante 

inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 

326, STJ), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

na verba honorária, esta arbitrada em 15% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo 

do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo 

despendido (art. 85 § 2º CPC/2015).Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 20 de agosto de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 248816 Nr: 8396-31.2010.811.0002

 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: CLAUDEMIR DE OLIVEIRA FAQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & FAQUIM LTDA, TRADIÇÃO 

INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYZIA S. MENNA BARRETO 

FERREIRA - OAB:7329/MT

 Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para declarar 

inexistente a relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, determino 

a exclusão do nome do autor como sócios das empresas Costa & Faquim 

Ltda. e Tradição Indústria e Comércio de Cereais Ltda., perante a Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT. Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, 

esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a 
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natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o 

local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º 

CPC/2015).Transitado em julgado, expeça-se ofício a JUCEMAT a fim de 

dar-lhe conhecimento da presente sentença e para que adote as 

providências necessárias para a exclusão do nome autor do quadro 

societário das empresas requeridas, atentando-se a necessidade de 

informar o número do CNPJ de cada empresa. Após, ordeno sejam os 

autos remetidos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 20 de agosto de 2018.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 446995 Nr: 10415-97.2016.811.0002

 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: RITRAMA AUTOADESIVOS COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J BATISTA DA SILVA GRAFICA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MARCELO VAZ DE 

ALMEIDA JUNIOR - OAB:150.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINALDO JOSÉ ROSA - 

OAB:OAB/MT 13.036

 Posto isso, julgo procedente o pedido e condeno a requerida ao 

pagamento do valor de R$ 27.475,09 (vinte e sete mil quatrocentos e 

setenta e cinco reais e nove centavos) em favor da parte autora, cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) desde a última atualização realizada 

pela parte autora, quer seja, 29.04.2016. Por conseguinte, resolvo o 

mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo 

Civil.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e da 

verba honorária que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

atualizado, ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, 

do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos 

serviços e do tempo despendido (CPC - § 2º, art. 85). Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas.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.: 420254 Nr: 22116-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE VICENTE ARRUDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA FÉ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA ESMERALDA BRANDÃO 

DE SÁ ARRUDA - OAB:13.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A

 Autos n.º 22116-89.2015 – Cód. 420254

Vistos, etc.

Antes de analisar a petição de fls. 363, imperioso consignar que o Novel 

Código de Processo Civil privilegia a autocomposição, propondo às partes 

envolvidas na lide a estimulação à solução consensual dos conflitos (art. 

3º, § 3º e art. 4º, ambos do CPC).

Assim, diante dos acontecimentos processuais que envolveram as partes 

e considerando que o crédito cuja satisfação se busca admite a 

autocomposição, com alicerce no art. 139, V, do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 08/10/2018, às 15:30 horas, ficando as partes e 

seus procuradores intimados da solenidade por meio da presente decisão.

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.: 489499 Nr: 7760-21.2017.811.0002

 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: SANTA FÉ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE VICENTE ARRUDA - ME, 

ALEXANDRE VICENTE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 489499

Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 92/93. Assim, designo audiência de conciliação para 

o dia 08/10/2018, às 15h30min a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no § 3º do art. 334, do CPC.

Cite-se a parte requerida, por mandado no Restaurante e Lanchonete Bom 

D+, situada em frente da Avenida principal do Bairro Nova Ipê (fl. 88), para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias, consignando as advertências já insertas na decisão de fls. 50-v.

Outrossim, consigne-se no mandado as prerrogativas do art. 212, § 2º, do 

CPC, bem assim que o Oficial de Justiça poderá promover a citação dos 

requeridos, por hora certa, se por duas vezes procurar os requeridos em 

seu domicílio e não encontra-los no local e havendo suspeita de ocultação, 

deverá 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.

Instrua-se o mandado com cópia da certidão de fl. 88.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

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.: 5772 Nr: 203-13.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MENDONÇA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL IRMÃOS ZULLI LTDA, 

CARLOS GILBERTO ZULLI, ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA, 

SILVIO ZULLI, TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA, ISIDORO ZULLI, 

NICOLA CASSANI ZULLI, ENIO ZULLI, RUBENS ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT

 Isto posto, em meu entender, na sentença objurgada, não há omissão, 

obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos artigos 

1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, rejeito os presentes 

embargos de declaração, mantendo a sentença atacada tal como está 

lançada.Intime-se. Cumpra-se.Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 04 de maio de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUESJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 308357 Nr: 4316-19.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIGEKO OZONO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RODRIGUES BORGES, VANDERLEI 

MARTINS DA SILVA, A.R. BORGES ( GAUCHINHO AUTO CAR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:MT 15.948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:OAB-MT 

14.485, JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - OAB:18900/MT, 

VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 10.875

 Vistos etc.

Venha o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar requerendo o 

que entender de direito para o andamento útil do feito.

Ainda, ressalto que o exequente deverá em igual prazo aportar aos autos 
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planilha atualizada do débito exequendo.

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.: 284493 Nr: 3538-83.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENIL GONÇALINA DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIERRE ALEXANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901, EMILIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA - OAB:13.287-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Edenil Gonçalina da Silva Leite propôs o presente cumprimento de 

sentença em desfavor de Pierre Alexander – ALJ Comércio de Produtos 

Gerais Ltda., visando o recebimento da quantia imposta nos autos 

devidamente atualizado.

A parte exequente foi devidamente intimada via DJE para dar 

prosseguimento ao feito, porém nada manifestou (fl. 88). Em seguida foi 

realizada a tentativa de intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento ao feito, porém esta também restou frustrada em razão da 

autora não residir mais no endereço declinado nos autos, conforme se 

observa à fl. 90.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

a inércia do exequente está evidenciada nos autos, pois não deum 

andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva 

incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu 

curso normal.

Registro, apenas, a validade da intimação feita a exequente, uma vez que 

dirigida no endereço declinado nos autos, já que cumpre a ela atualizá-lo 

sempre que houver modificação temporária ou definitiva, à luz do que 

dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.

Custa pela exequente. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios por insubsistir contenciosidade

Por fim, à vista da disposição do art. 583 da CNGC, autorizo a expedição 

de certidão de crédito em favor do credor.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. 

Intimem-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 20 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 427245 Nr: 25786-38.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMENDINA BONFIM DA SILVA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT movida por Ermendina 

Bonfim da Silva em desfavor Itaú Seguros S/A.

 Após o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos 

autos e informou o depósito do valor de R$ 5.122,10 (fl. 178v).

 Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado em juízo pela requerida e pugnou pela expedição de alvará em 

seu favor (fl. 180).

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 à fl. 178v.

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, 20 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 325937 Nr: 22311-45.2013.811.0002

 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: CLAUDIA CORREA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S. A. BANCO MULTIPLO - BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais movida por Claudia Correa Soares em 

desfavor Claro S/A.

 Após o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos 

autos e informou o depósito do valor de R$ 7.323,83 (fl. 110).

Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado em juízo pela requerida e pugnou pela expedição de alvará em 

seu favor (fl. 112/113).

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 à fl. 110.

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, 20 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 221079 Nr: 1291-37.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GOMES DA SILVA, IVANI FERREIRA 

LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP, LEANDRO GARCIA - OAB:210.137/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que em março de 2016 foi realizada 

penhora da quantia de R$ 682,07, porém à época o débito exequendo 

totalizava a importância de R$ 6.280,00.

Em seguida foi realizada a expedição de alvará em favor da parte 

exequente para levantamento do valor penhorado e determinado a 

suspensão do feito pelo prazo de 01 ano.

Decorrido o prazo suspensão a parte exequente foi intimada para dar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032222/8/2018 Página 439 de 487



prosseguimento ao feito, porém esta limitou-se a requerer o arquivamento 

dos autos em virtude de ter sido realizado o levantamento do valor 

penhorado através de alvará (fl. 101).

Dessa forma, considerando que não houve o adimplemento integral do 

débito sub judice e aliado a fato que a execução extingue-se nas 

hipóteses elencadas no art. 924, do CPC, determino que a parte 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça o seu pedido de 

arquivamento dos autos.

Ainda, ressalto que caso a parte exequente possua interesse no 

prosseguimento do feito em relação ao saldo devedor remanescente 

deverá ela em igual prazo aportar aos autos planilha atualizada do débito, 

bem como requerer o que entender de direito para o deslinde útil do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 20 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 28996 Nr: 6948-72.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO PEREIRA SENA, BENEDITA RODRIGUES DE 

SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GT TRANSPORTES E SEGURANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMAO R. DE LIMA - 

OAB:3872/MS

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações de fls 298/301.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 397394 Nr: 9972-83.2015.811.0002

 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: IGREJA EVANGELICA JESUS É O PASTOR, MANOEL 

GOMES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, ADRIANA DE TAL, LADO 

ESQUERDO, "NET", LADO DIREITO, FRENTE, FUNDOS, JUCI DE TAL, 

FUNDOS, CARMINDO FRANCISCO TEÓFILO, LEILA MARIA BOABAID LEVI, 

LUCILA SOARES BOABAID, LOURIZA SOARES BOABAID, ANA MARIA 

BOABAID DE CARVALHO COUTO, TEREZINHA MARIA DE SANTANA, 

WALTER NUNES DA SILVA BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 

12.066, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro,.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 78941 Nr: 1621-73.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO BRASIL LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CAMPOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 449980 Nr: 11881-29.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJHEISON ALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEINER NEVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5073/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo de fl.145-V, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 440916 Nr: 7277-25.2016.811.0002

 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: JOAO RAMOS SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, RENATO CHAGAS CORRÊADA SILVA - OAB:8.184-A

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo de fl.98-V, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 319164 Nr: 15544-88.2013.811.0002

 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: KESSIA RIBEIRO SORAGGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS CANDIDO & CIA LTDA ME, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DA SILVA DIONISIO - 

OAB:13556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Gabriel Isoppo 

Lisboa - OAB:22704, MARCELO ROVARIS DE LUCA - OAB:13478/SC

 AUTOS N.º 15544-88.2013.811.0002 – cód. 319164

Vistos, etc.

No ofício n° 201/2018/SGP-MG de fl. 191 foi informado que o Policial 

Rodoviário Eliseu da Silva Xavier arrolado pela parte autora à fl. 44, não 

poderá comparecer na audiência designada para 20.09.2018 em razão de 

atualmente estar lotado na 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em 

Minas Gerais.

Deste modo, determino seja expedida carta precatória para oitiva da 

testemunha Policial Rodoviário Federal Eliseu da Silva Xavier, arrolada pela 

parte autora, na comarca de Araxá/MG, conforme endereço à fl. 191.

 Por fim, cancelo a audiência de instrução designada nos autos, em virtude 

da única testemunha que seria ouvida em audiência encontrar-se lotada 

em outro estado.

 Com a juntada das cartas precatórias devidamente cumpridas aos autos, 

intimem-se as partes a apresentarem os memoriais finais escritos no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias (art. 364, § 2º, CPC/2015), a se 

iniciar pela parte autora, com a juntada simultânea no trigésimo dia do 

prazo.

Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande/MT, 21 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 303089 Nr: 23997-09.2012.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICE APARECIDO ANNUNCIATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMAR AUGUSTO BASTOS PARREIRAS, 

SILVANE AUXILIADORA BASTOS PARREIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351, SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - OAB:3845/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). JOÃO 

DE FREITAS NOVAIS II a restitui-los no prazo de 03(três) dias, sob pena 

de adoção das medidas pertinentes, consoante autoriza o art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 329855 Nr: 26159-40.2013.811.0002

 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: MARCELO DO NASCIMENTO GOIVINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 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.

Compulsando os autos observo que o advogado Claudison Rodrigues 

afirma que o advogado Milton Jones Amorim não figura como patrono na 

presente demanda (fl. 241), porém em seguida aportou aos autos petição 

protocolada pelo causídico Milton Jones Amorim Vieira acompanhada de 

procuração outorgada pela parte autora pugnando pela expedição de 

alvará para levantamento de valores e prosseguimento do feito com início 

da fase de cumprimento de sentença (fls. 242/245).

Pois bem, este juízo em outros processos verificou a existência de 

petições protocoladas pelos causídicos Claudison Rodrigues e Milton 

Jones Amorim Vieira, cada um se intitulando portador do direito ao 

levantamento de valores depositados em diversas demandas onde ambos 

os advogados atuavam em favor de seus clientes.

Dessa forma, diante da celeuma instalada entre os referidos advogados 

antes de analisar o pedido retro, determino que a parte autora seja 

intimada pessoalmente no endereço indicado à fl. 243, para no prazo de 

10 (dez) dias, comparecer em juízo e ratificar, ou não, a autorização para 

liberação de alvará untada à fl. 244.

Cumprida a determinação supra venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 21 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000518-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

HELLEN KAROLINY SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000518-28.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

HELLEN KAROLINY SILVA SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 

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 HELLEN KAROLINY SILVA 

SANTOS e no polo passivo BANCO BRADESCARD S/A. Intime-se a parte 

BANCO BRADESCARD S/A. através de seus patronos via DJE, para 

cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado no id. 

14803803 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC. 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006616-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO AMERICA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (AUTOR(A))

TRANSPONTUAL LTDA - ME (AUTOR(A))

MANOEL LACERDA LIMA (ADVOGADO(A))

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COROADO TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

MARCEL DE SA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006616-92.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

CENTRO AMERICA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME, TRANSPONTUAL 

LTDA - ME RÉU: COROADO TRANSPORTES LTDA - EPP Vistos etc., Da 

análise dos autos verifico que a parte autora sustenta a intempestividade 

da contestação ofertada nos autos (id. 10869571). Contudo, sem 

sucesso. Isso porque, considerando que não houve autocomposição 

entre as partes na audiência de conciliação realizada nos autos, aplica-se 

ao caso a regra do art. 335, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto à 

contagem do prazo processual, in verbis: “Art. 335. O réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição;.” Reportando-me aos autos, 

verifico que a audiência de conciliação que restou infrutífera foi realizada 

em 25/10/2017 (id. 10441355), razão pela a partir de então se iniciou o 

prazo para o requerido apresentar contestação, porém os prazos 

processuais foram suspensos nos dias 01, 02, 03, 15 e 20 de novembro 

de 2017 em virtude da Portaria nº 659.2017-PRES e Portaria nº 

38/2017-PRES. Desse modo, a resposta poderia ser apresentada até o dia 

22/11/2017, o que foi obedecido pelo requerido, diante da contestação 

juntada aos autos em 22/11/2017, conforme se observa do id. 10785005. 

Assim, afasto a preliminar arguida, ante a tempestividade da contestação 

apresentada pela empresa requerida. Outrossim, por ocasião da 

apresentação da defesa a requerida postulou pela denunciação a lide de 

Mafre Seguros Gerais S/A, conforme se observa do id. 10785119. Assim, 

em atenção ao art. 128 do CPC, ordeno a citação do litisdenunciado no 

endereço indicado pela requerida no id. 10785119 para, querendo, 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo iniciará com a 

juntada aos autos do mandado de citação (art. 231, inciso II, CPC). O 

litisdenunciante deverá providenciar a citação no prazo referido no art. 

131, do CPC, sob pena de ficar sem efeito a denunciação. Na hipótese de 

ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, 

intimem-se o denunciante/requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias a 

teor do art. 350, do CPC, oferecer impugnação. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005591-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (AUTOR(A))

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (ADVOGADO(A))

ROBERT BOSCH LIMITADA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005591-78.2016.8.11.0002. AUTOR: 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. RÉU: ROBERT BOSCH 

LIMITADA Vistos, etc. Citavel Distribuidora de Veículos Ltda. propôs ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

em face de Robert Bosch Ltda., aduzindo, em suma, que em maio/2016 

recebeu uma cobrança da empresa Comax Assessoria de Empresas Ltda. 

referente a um débito pendente com a requerida, decorrente do título 132, 

com vencimento em 23/07/2015, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais). Salienta que entrou em contato com a requerida e 

solicitou o envio de comprovantes da pendência, tendo a requerida 

encaminhado nota fiscal referente a um serviço de assistência técnica 

realizado em 23/06/2015, de onde observou que o endereço da autora 

consta como sendo Avenida Fernando Correa da Costa, n. 375, 

Cuiabá/MT. Todavia, afirma que em junho/2015 a autora já não exercia 

suas atividades no referido endereço, estando lá instalada a empresa 

Saga London Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda., de modo que 

o serviço não fora prestado à autora. No entanto, foi surpreendida ao 

identificar que a referida cobrança havia sido inscrita pela requerida nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual requer seja 

declarada a nulidade do serviço e qualquer cobrança dele decorrente, 

bem como seja a requerida condenada ao pagamento de indenização por 

danos morais. Deferida a liminar pleiteada na inicial (Id. 4712172). 

Audiência de conciliação realizada conforme termo de Id. 5853180. Citada, 

a requerida apresentou contestação no Id. 6679028, a qual veio instruída 

com os documentos de Ids. 6679031 a 6679038, na qual afirmou que a 

autora sempre demandou os serviços da requerida, sendo que todas as 

notas fiscais foram encaminhadas para o endereço da requerente. 

Salienta que a requerente reconheceu a origem da dívida e que todo o 

transtorno ocorreu em virtude da requerente ter locado o imóvel para outra 

empresa, deixando de informar a alteração do seu endereço. Discorre 

acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, obrigação 

da requerente em regularizar e atualizar seu endereço e legalidade da 

inscrição do nome da autora em cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito, inexistência de dano moral e em caso de condenação que sejam 

aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Formulou 

reconvenção e requereu a improcedência da ação. Devidamente intimada 

a autora apresentou impugnação à contestação ofertada pela requerida 

no Id. 8301684. Nos Ids. 11328340 e 11448081 as partes manifestaram as 

provas que pretendem produzir. Em seguida, a parte requerida foi intimada 

para o pagamento das custas de distribuição da ação reconvencional (Id. 

12193712). Por fim, no Id. 12546557 a parte requerida desistiu da 

reconvenção e requereu o prosseguimento do feito. No Id. 13838429 o 

autor manifestou concordância com o pedido de desistência da 

reconvenção. Após os autos vieram conclusos para deliberação. É o 

relato. Fundamento e decido. Do julgamento antecipado Passo ao 

julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por 

entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Da reconvenção 

Compulsando os autos observo que a parte requerida propôs 

reconvenção, contudo, deixou de comprovar o recolhimento das custas 

judiciárias (art. 1.222 da CNGC). Na decisão de id. 12193712, foi 

determinado ao requerido que realizasse o recolhimento das custas. No 

entanto, o requerido não atendeu satisfatoriamente o comando judicial, 

deixando transcorrer in albis o prazo concedido, manifestando apenas o 

interesse na desistência do prosseguimento da reconvenção. Pois bem, a 

parte requerida, apesar de oportunizado prazo para que comprovasse o 

recolhimento das custas judiciais relativo a reconvenção por ela proposta, 

deixou de cumprir essa determinação. O recolhimento prévio do preparo 

constitui ato processual necessário para o regular prosseguimento do 

processo (art. 290 do CPC), assim não tendo sido efetuado o pagamento 

das custas processuais, verifica-se a ausência de um dos requisitos 

imprescindíveis à propositura da ação (arts. 320 e 321), o que acarreta o 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. 

A propósito, este é o entendimento pacífico da jurisprudência: “1. O 

cancelamento, e conseqüente extinção do processo, nas hipóteses de 

não recolhimento das custas iniciais no momento da distribuição, antes da 

intimação pessoal e prévia da parte, na forma do artigo 267, § 1º, do CPC, 

a fim de que reste configurada sua inércia em sanar a irregularidade 

apontada. 2. Cediço na Primeira Seção que "o cancelamento da 

distribuição, por falta de preparo da inicial (CPC - Art. 257), só é possível, 

após o demandante ser intimado da conta." (ERESP 199117/RJ, Relatora 

Ministra Laurita Vaz, Relator p/ o acórdão Ministro Humberto Gomes de 

Barros, DJ de 04.08.2003)[1]". Diante do exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, julgo e declaro extinta esta reconvenção proposta por 

Robert Bosch Ltda.em desfavor de Citavel Distribuidora de Veículos Ltda., 

com fulcro no artigos 485, inciso I, do CPC e, determino o cancelamento da 

distribuição nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Da lide 

principal Da inexistência do débito 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 de débito no valor de R$ 

450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) decorrente do título 132, com 

vencimento em 23/07/2015, que supostamente se encontrava em nome da 

autora. A requerente afirma não ter qualquer relação jurídica com a 

requerida, uma vez que no mês de junho/2015 já não exercia suas 

atividades no endereço descrito na nota fiscal apresentada pela parte 

requerida, estando lá instalada a empresa Saga London Comércio de 

Veículos, Peças e Serviços Ltda., de modo que o serviço não fora 

prestado à autora. Ainda, juntou com a inicial extrato do SERASA 

demonstrando sua afirmação de existência da inscrição referente ao título 

que estava em seu nome junto à requerida, conforme Id. 4368698. Pois 

bem, analisando os autos, verifico que a razão está com a requerente, 

uma vez que não ficou devidamente comprovada a existência de uma 

relação jurídica entre as partes que justificasse o débito cobrado, 

considerando que a parte requerida limitou-se a apresentar Nota Fiscal de 

id. 6679038 para justificar o débito cobrado, porém a referida nota fiscal 

encontra-se desacompanhada de qualquer documento que comprove a 

prestação do serviço a empresa autora. Soma-se a isso o fato de que 

diferentemente do alegado pela requerida a parte autora em momento 

algum reconheceu a existência do débito, pelo contrário da análise das 

tratativas entre as partes descritas na contestação nas páginas 06 a 08 

do id. 6679028, observo que a empresa autora solicitou da requerida o 

envio de documentos que comprovasse a origem do débito, pois 

desconhecia a origem da cobrança. Outrossim, a empresa autora sequer 

se encontrava estabelecida no endereço descrito na nota fiscal 

apresentada pela requerida, pois desde abril de 2015 encontrava-se no 

endereço a empresa Saga London Comércio de Veículos, Peças e 

Serviços Ltda., conforme se observa do contrato de sublocação juntado 

no id. 4368667. Ademais, a alegação da empresa requerida de que a 

autora deveria ter informado a sua mudança de endereço também não 

merece prosperar, tendo em vista que não há nos autos qualquer 

documento comprovando a existência de uma relação jurídica entre as 

partes que justificasse tal obrigação. Portanto, considerando que a 

requerida não trouxe qualquer documento que pudesse comprovar a 

veracidade dos fatos por ela alegados, ônus que lhe incumbia, já que 

descabe ao autor fazer prova negativa, a declaração de inexistência dos 

débito de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) decorrente do título 

132 é medida que se impõe, devendo ser excluído definitivamente a 

restrição creditícia. Do dano moral No que diz respeito ao dano moral, 

ressalto que o direito ao nome, meio por excelência através do qual se 

manifesta à identidade da empresa, é a mais rica e importante divulgação 

do direito à indenização, merecendo repúdio e gerando direito ao 

ressarcimento por dano moral o protesto indevido e injusto de nome da 

empresa que impõem restrição creditícia. No caso dos autos, a negligência 

e a falta de zelo da requerida em, indevidamente, inserir protestar o nome 

da autora, rende ensejo à indenização. Ademais, o cadastro indevido do 

nome da autora caracteriza a ocorrência do dano moral in re ipsa, ainda 

que se trate de pessoa jurídica. Esse é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A 

INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN 

RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. 

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É inviável o recurso especial 
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quando ausente o prequestionamento dos temas insertos nos dispositivos 

da legislação federal apontados como violados. Incidência das Súmulas 

282 e 256 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, 'nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica' (REsp 1.059.663/MS, 

Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. A orientação 

pacificada no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido 

pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode 

ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar 

irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o 

que não se evidencia no presente caso. Nos moldes em que delineado 

pelo Tribunal de origem, não se mostra exorbitante a condenação do 

recorrente no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de reparação 

moral, decorrente dos danos sofridos pela pessoa jurídica ora agravada, 

que teve o nome indevidamente incluído em cadastro de inadimplentes. 4. 

Agravo interno não provido.” (STJ - AgRg no Ag 1421689/SC, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 

25/11/2015). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C 

RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO – TELEFONIA – SERVIÇO DEFEITUOSO – 

COBRANÇAS INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE – 

ÔNUS DA OPERADORA DE TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE 

NOME – DANO MORAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO – DOLO – MÁ-FÉ – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO.Demonstrada a falha na prestação do serviço e 

a cobrança indevida de valores, a inscrição do nome da parte nos 

cadastros de proteção ao crédito deve ser considera ilegítima. A 

negativação indevida em órgãos de restrição de crédito ocasiona dano 

moral puro, independente se o lesado é pessoa física ou jurídica. Compete 

ao julgador estipular equitativamente o quantum da indenização por dano 

moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do 

caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência 

do colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de relação 

contratual, a fluência dos juros de mora incidentes sobre o valor da 

indenização por danos tem como termo inicial a data da citação. No 

tocante à repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, é 

sabido que caberá a devolução em dobro dos valores efetivamente 

desembolsados pela parte e que foram cobrados indevidamente. Quando 

as cobranças decorrerem de ajustamento entre as partes e eventualmente 

forem tidas como indevidas, a devolução em dobro somente ocorrerá se 

restarem comprovados o dolo ou a má-fé do credor, o que não ocorre na 

espécie.” (TJMT - Ap 145611/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 

07/03/2018) Desta forma, o dano moral decorrente do constrangimento 

causado a demandante pelo ato ofensivo praticado pela requerida deve 

ser reparado. Portanto, mister se faz examinar os critérios para se aferir o 

valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do 

quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima 

de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não 

construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Em todo caso, para o 

renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do dano 

moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em conseqüência da lesão”[2]. Dessa feita, atento às 

circunstâncias do caso concreto, uma vez reconhecida a 

responsabilidade do requerido pela conduta ilícita e, considerando as 

condições econômicas financeiras das partes, os transtornos sofridos 

pela autora, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos 

a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), pelo Dano Moral se mostra bastante razoável. Em suma, tenho 

como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização por Dano Moral 

não é o enriquecimento do autor e tampouco o empobrecimento do réu, 

tendo, sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de 

Justiça “dupla função reparatória e penalizante”[3]. No mesmo caminho 

trilha a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“Apelação Cível - Ação de Indenização Por Dano Moral (...). Ao quantificar 

o valor da indenização, o julgador deve observar a gravidade da ofensa, 

de forma a atenuar o sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante 

sirva de fonte de locupletamento fácil[4]”. Do dispositivo Pelo exposto, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a 

inexistência do débito de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) 

decorrente do título 132. Ainda, condeno a requerida ao pagamento em 

favor da autora da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano 

moral, 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 ocorrido em 23/07/2015 

(Súmula 54, STJ), conforme se observa do id. 4368698. Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC e confirmo a liminar 

deferida nos autos. Considerando que “na ação de indenização por dano 

moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não 

implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a requerida 

ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta 

arbitrada em 15% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do 

trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo 

despendido (art. 85 § 2º CPC). Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, 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 [1] AgRg no RESP 628595/MG, Relator Ministro José Delgado, DJ de 

13.09.2004. [2] in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [3] RSTJ 33/513 - 

Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro 

Cláudio Santos. [4] 4ª Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível n. 

8057/2005 - Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo n. 8057/2005, Data 

de Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. Marilsen Andrade 

Adario, sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005765-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELINA SOUZA SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005765-87.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

MANOELINA SOUZA SOARES RÉU: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. Vistos, etc. Manoelina Souza 

Soares promove a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização 

por danos morais em desfavor de Rodobens Negócios Imobiliários e 

Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá, alegando, em síntese, que 

em 2011 foi abordada por um vendedor da parte requerida que lhe propôs 

a realização de um financiamento imobiliário, bem como informou que 

deveria ser realizado o depósito a título de sinal no valor de R$ 6.008,00 

(seis mil e oito reais). Aduz ter realizado o pagamento do sinal e meses 

depois recebeu uma ligação da parte requerida informando que o antigo 

vendedor não havia repassado o valor recebido para a empresa, bem 

como foi solicitada a realizar uma “nova ficha”, pois não possuíam 

qualquer documentação da parte autora. Alega que após realizar o novo 

cadastro passou a receber boletos com valores elevados, sendo que 

efetuou o pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) em 

26/07/2011 e R$ 1.142,70 (um mil cento e quarenta e dois reais e 70 

centavos) no dia 10/09/2011 e em seguida deixou de efetuar os demais 

pagamentos em virtude de ter ficado desempregada. Assevera que em 

2014 novamente recebeu uma ligação da empresa requerida informando 

que cancelaria o contrato e após entrar em contato com a empresa esta 

se propôs a restituir apenas a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Diante desses fatos e após expor suas razões jurídicas, requer a 

condenação das requeridas à devolução da quantia de R$ 10.150,70 (dez 

mil cento e cinquenta reais e setenta centavos), bem como a condenação 

ao pagamento de um valor a ser arbitrado pelo juízo a título de danos 

morais. Com a inicial vieram os documentos de ids. 4485328 à 4485360. 

Na decisão constante no id. 4499482 foi deferida a inversão do ônus da 

prova e designada audiência de conciliação, sendo que esta restou 

inexitosa (id. 9111196). Em seguida as requeridas apresentam 

contestação no id. 5475056, a qual veio acompanhada de documentos de 

ids. 5475060 a 5475096, alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva 
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da segunda requerida Rodobens Negócios Imobiliários, a ilegitimidade 

passiva em virtude de não ter recebido o valor pago a título de comissão 

de corretagem e a prescrição da pretensão de recebimento do valor 

referente a comissão de corretagem. No mérito aduz que a autora firmou 

com a requerida o Instrumento Particular de Venda e Compra de Fração 

Ideal a que Corresponderá Unidade Autônoma Futura, e Outras Avenças, 

visando a aquisição da unidade residencial nº 248 do Condomínio Rio 

Manso, sendo que esta se comprometeu a realizar o pagamento em duas 

partes, quais seja, o valor de R$ 25.326,94 (vinte e cinco mil trezentos e 

vinte e seis reais e noventa e quatro centavos), parcelados e a 

importância de R$ 90.222,50 (noventa mil duzentos e vinte e dois reais e 

cinquenta centavos), em parcela única com recursos próprios ou 

obtenção de financiamento até o dia 31/07/2011. Alega que a autora 

realizou o pagamento de apenas R$ 5.252,82 (cinco mil duzentos 

cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), razão pela qual foi 

notificada para realizar pagamento do saldo devedor, porém permaneceu 

inerte e acarretou a resolução antecipada do compromisso de venda e 

compra. Prossegue alegando não possuir ingerência perante a instituição 

financeira com relação a aprovação do financiamento, bem como afirma 

que diante da rescisão contratual por culpa da autora é justo reter parte 

do valor a título de cláusula penal e afirma ser possível a retenção de 25% 

do valor adimplido a título de cláusula penal. Assevera a impossibilidade de 

revisão judicial do contrato, a inexistência de cláusulas abusivas, a 

validade do contrato, a legalidade da cobrança da comissão de 

corretagem e a inexistência de dano moral. Ao final requereu a 

improcedência dos pedidos iniciais. A autora apresentou impugnação a 

contestação no id. 11451654. Em seguida a parte autora manifestou a 

respeito das provas que ainda pretendia produzir (id. 13838930) ao passo 

que as requeridas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (id. 

13987409) Após, vieram os autos conclusos. Relatado. Decido. Do 

julgamento antecipado da lide Cumpre assinalar que a hipótese em apreço 

comporta julgamento antecipado, uma vez que a matéria em debate se 

resume a questões de direito (CPC – inc. I, art. 355), não havendo 

necessidade de dilação probatória, já que os documentos encartados aos 

autos são suficientes para o meu convencimento aliado ao fato de que a 

parte autora informou não possuir interesse na produção de outras 

provas além das que já existem nos autos. Da preliminar de ilegitimidade 

passiva Narra a requerida RODOBENS ser parte ilegítima para figurar no 

polo passivo da lide, sob o fundamento de que o contrato de compra e 

venda que tem por objeto a unidade residencial litigiosa foi firmado entre o 

autor e a requerida Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Várzea 

Grande SPE Ltda., não fazendo a contestante parte dessa relação jurídica 

e não possuindo qualquer obrigação ou responsabilidade decorrente 

deste contrato que justifique sua permanência no polo passivo da lide. 

Pois bem, a despeito das alegações da requerida Rodobens, é fato público 

e notório que ela e a requerida Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária 

Várzea Grande – SPE LTDA. pertencem ao mesmo grupo econômico, tanto 

que estão sediadas no mesmo endereço (id. 5475060 e 5475066) e 

apresentaram defesa em conjunto, portanto representam os mesmos 

interesses e agem como integrantes das relações de consumo que tem 

por objeto a venda de unidades residenciais. Ademais, conquanto a 

Rodobens não figure expressamente no contrato de compra e venda 

firmado com a autora, certo é que ela faz parte dessa relação jurídica, 

mormente porque os documentos que instruem a contestação indicam sua 

atuação em conjunto com a requerida Sistema Fácil e isso se extrai da 

“Notificação Extrajudicial” e do “Relatório de Extrato do Cliente” que informa 

os valores pagos pela autora nos quais constam o timbre da empresa 

Rodobens (id. 5475091 e 5475096), calhando na espécie a aplicação da 

teoria da aparência, ante a demonstração de que ambas as requeridas 

compõem o mesmo grupo econômico. A esse propósito: "Por força da 

teoria da aparência, é possível que uma empresa integre o polo passivo no 

lugar de outra, do mesmo grupo econômico, quando existir entre ambas 

identidade de tal relevo que se possa imaginar tratar-se de uma só 

pessoa." (STJ, Af 960278, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, p. em 

7/12/2007). “APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. Preliminar de ilegitimidade 

passiva. Afastamento. Teoria da Aparência. Embora o contrato tenha sido 

assinado com Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Porto Alegre I SPE 

Ltda, e não com a demandada, não se pode exigir do consumidor que 

distinga as duas pessoas jurídicas, quando na documentação, inclusive 

e-mails e resposta à notificação extrajudicial consta o nome da Rodobens 

Negócios Imobiliários, a qual faz parte do mesmo grupo econômico, 

conforme por ela reconhecido. (...)” (Apelação Cível Nº 70076274331, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno 

Tregnago Saraiva, Julgado em 26/04/2018) De mais a mais, o Código de 

Defesa do Consumidor (arts. 7º, 25, §1º) estabelece a responsabilidade 

solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto 

fornecido ou serviço contratado, sendo evidente, portanto a legitimidade 

de ambas as requeridas para responderem pelos alegados danos sofridos 

pelo consumidor. Deste modo, rejeito a preliminar em apreciação. Da 

prescrição da pretensão de restituição do valor recebido a título de 

comissão de corretagem A autora sustenta ter realizado o pagamento da 

importância de R$ 6.0080,00 (seis mil e oito reais) a título de sinal, porém 

da análise do documento juntado na inicial no id. 4485328 – pg. 04, verifico 

que o valor por ela pago diz respeito a honorários de intermediação 

imobiliária. Ainda, observo que a parte requerida afirmou em sua 

contestação que do valor pago pela autora de R$ 6.008,00 (seis mil e oito 

reais), apenas a quantia de R$1.203,64 (mil duzentos e três reais e 

sessenta e quatro centavos) foram pagos a título de sinal, vez que o valor 

de R$ 4.814,56 (quatro mil oitocentos e quatorze reais e cinquenta e seis 

centavos) foram pagos a título de comissão de corretagem, informações 

estas que não foram objeto de impugnação pela parte autora. Portanto, 

passo a análise da alegada prescrição quanto o valor pago referente à 

comissão de corretagem no importe de R$ 4.814,56 (quatro mil oitocentos 

e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) e desde já verifico que tal 

pretensão para recebimento do valor pago encontra-se prescrito, diante 

do transcurso do prazo de 03 (três) anos. Com efeito, a prejudicial deve 

ser reconhecida, uma vez que o prazo prescricional incidente quanto à 

pretensão de restituição dos valores pagos indevidamente é o previsto no 

inc. IV, do § 3º, do art. 206, do Código Civil, que trata do enriquecimento 

ilícito, cujo prazo é trienal. Logo, à vista de que o desembolso ocorreu em 

10/05/2011 (id. 4485328) está prescrita a pretensão de ressarcimento, já 

que o feito foi ajuizado somente em 15/12/2016, ou seja, 05 (cinco) anos 

após o decurso do prazo. Realmente, a esse propósito, colho os 

seguintes julgados: “RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – RESOLUÇÃO DE 

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE APARTAMENTO C/C 

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ATRASO NA 

OBRA - INDIMPLÊNCIA DA PARTE CONSTRUTORA/VENDEDORA – 

RESOLUÇÃO FÁTICA RECONHECIDA E PRAZO FINAL DETERMINADO - 

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE BUSCAR 

RESTITUIÇÃO DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – SENTENÇA 

REFORMADA NESSE PONTO – PRECEDENTES DO STJ – MÉRITO – 

APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - MULTA CONTRATADA – 

DEVER DE PAGAMENTO – LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE DE 

FRUIÇÃO DO BEM – DANOS MATERIAIS VERIFICADOS E DEVIDOS – 

AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – DESTINAÇÃO DIVERSA - RESCISÃO 

CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALORES 

CONTRATUAIS PAGOS – DECISÃO MANTIDA - SENTENÇA MODIFICADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. O pedido dos 

adquirentes pela devolução dos valores alegadamente ilegais e indevidos, 

pagos a título de comissão de corretagem para aquisição de imóvel na 

planta, incide o prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, inciso IV, do 

CC. Precedentes do STJ: (Recurso Especial Repetitivo - REsp nº 1.551.956 

/ SP, j. 24/08/2016). Dever de restituir afastada, sentença modificada 

nesse ponto.Sendo consabido que ato de terceiro que exclui a 

responsabilidade do fornecedor é tão somente aquele que esteja fora da 

linha de desdobramento do fornecimento do produto ou serviço. Assim, o 

embargo da obra, bem como da construção e sua revogação e ou 

anulação é ato administrativo inerente à própria atividade de incorporação 

imobiliária, não se podendo afirmar que seja ato qualificado como estranho 

à atividade empresarial explorada.De forma que, o abusivo 

descumprimento do prazo para a entrega da unidade imobiliária por parte 

da promitente vendedora caracteriza violação do dever jurídico e enseja a 

resolução do contrato e o dever de pagamento da multa mensal contratada 

a favor do consumidor, desde a data da resolução do contrato. Ainda, a 

indenização pelos prejuízos de ordem material, ante a coerente presunção 

de prejuízo dessa natureza pelo promitente comprador com aluguéis que 

poderia auferir, além da efetiva restituição das parcelas contratadas e 

pagas, de forma integral, acrescidas de juros a partir da citação e 

atualização monetária a partir do atraso de entrega do imóvel.” (TJMT - Ap 

70133/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 
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18/12/2017) “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO 

CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILÁRIA. VENDA DE UNIDADES 

AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE 

ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE 

TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO 

TRIENAL DA OBRIGAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 1 TESE PARA 

OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal 

sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão 

de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou 

atividade congênere (art. 206, §3º, IV,CC). 1.2. Aplicação do precedente 

da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, 

concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação 

análoga. 2 CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da 

prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos 

depois da celebração do contrato. 2.2. Prejudicadas as demais alegações 

constantes do recurso especial. III RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 

nº 1.551.956/SP, 2ª Seção, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Data do julgamento: 24/08/2016, DJe: 06/09/2016) Sendo 

assim, acolho a preliminar arguida pelas requeridas e reconheço a 

prescrição da pretensão da autora ao ressarcimento da quantia de R$ 

4.814,56 (quatro mil oitocentos e quatorze reais e cinquenta e seis 

centavos) a título comissão de corretagem, nos termos do inc. II, do art. 

487, do Código de Processo Civil. Do mérito Inicialmente consigno inexistir 

qualquer óbice a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso por encetar uma nítida relação de consumo, onde a 

requerida enquadra-se na figura de fornecedor de produto, à luz do 

disposto no artigo 3º daquele diploma, e o autor se caracteriza como 

consumidor, vez que almejava adquirir imóvel na qualidade de consumidor 

final. Pois bem, pretende a autora a restituição da quantia R$ 10.150,70 

(dez mil cento e cinquenta reais e setenta centavos, referente aos 

pagamentos efetuados em favor das requeridas, bem como a condenação 

destas ao pagamento de uma indenização a título de dano moral. Da 

análise dos autos observo que é fato incontroverso que o contrato 

celebrado entre as partes foi rescindido em virtude do inadimplemento da 

parte autora, tendo em vista que esta em sua inicial reconheceu a sua 

inadimplência ao deixar de efetuar os pagamentos dos valores 

contratados. Outrossim, verifico que o valor efetivamente pago pela autora 

em favor das requeridas totaliza o importe de R$ 8.252,82 (oito mil 

duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), sendo que 

tais valores compreendem a importância de R$1.203,64 (mil duzentos e 

três reais e sessenta e quatro centavos) à título de sinal, mais as parcelas 

no valor de R$ 2.906,48 (dois mil novecentos e seis reais e quarenta e oito 

centavos), R$ 1.142,70 (mil cento e quarenta e dois reais e setenta 

centavos) e R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme se observa dos ids. 

4485360 e 5475096. As requeridas por sua vez defendem que eventuais 

valores a serem devolvidos a parte autora deve sofrer as deduções 

previstas na cláusula 5.7 do contrato em virtude da autora ter dado causa 

a rescisão contratual. Por esse viés, analisando cuidadosamente a 

cláusula supra verifico que esta contraria a boa-fé contratual. Isso 

porque, dispõe que dos valores pagos pelo promitente comprador serão 

descontadas despesas de custos administrativos, despesas com a venda 

no importe de 6,5% do valor total do preço do contrato e ainda despesas 

relativas a impostos, tributos, contribuições, etc. Senão bastasse, após os 

descontos das várias despesas constantes na cláusula 5.7, caberia ao 

promitente comprador somente o equivalente a 90% do valor 

apurado.751071 In casu, verifico que os descontos instituídos na cláusula 

5.7, levando em consideração os valores pagos pela autora (R$ 8.252,82) 

e o preço total do contrato (R$ 115.549,44), importariam em quantia 

próxima a R$ 742,11, da qual caberia a autora somente o equivalente a 

90%, de acordo com a cláusula 5.7.1. Portanto, a autora competiria muito 

menos de 50% do que desembolsou, a evidenciar vantagem exagerada 

em favor das requeridas, as quais sequer se desincumbiram de 

demonstrar os reais dispêndios que teve com a comercialização do imóvel 

em questão, a subsidiar o seu direito de retenção. Não obstante a 

rescisão do negócio ter sido provocada por inadimplência da autora, ainda 

lhe é assegurado o direito de retenção de determinada quantia referente 

aos valores pagos, que deve atender o razoável e o proporcional, sob 

pena de desequilíbrio contratual. No caso versando, não tenho dúvidas de 

que as cláusulas que dispõe sobre a forma de retenção dos valores 

pagos contrariam o equilíbrio contratual, por onerarem excessivamente a 

autora e, em contrapartida, trazerem vantagem exagerada as requeridas, 

conforme estimativa acima apontada. Deste modo, a presente hipótese 

enquadrada no § 1º, inciso III, do art. 51 do CDC, segundo o qual: “§ 1º 

Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: III - se 

mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a 

natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras 

circunstâncias peculiares ao caso.” Assim, tenho como abusivas as 

cláusulas 5.7 e 5.7.1, portanto nulas de pleno direito e incapazes de gerar 

efeitos. A par disso, ainda remanescente o direito de retenção em favor 

das requeridas que, salvo melhor juízo, deve corresponder ao equivalente 

a 25% do valor pago pela autora, sobretudo por não ter demonstrado os 

reais gastos que teve com a comercialização do imóvel, consoante acima 

ressaltado. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. 

RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 

CABIMENTO. RETENÇÃO DE 25% EM BENEFÍCIO DO VENDEDOR. 

ALUGUÉIS PELO USO DO IMÓVEL. TERMO A QUO. SÚMULA 7. 1. O 

entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção é no sentido de ser 

possível a resilição do compromisso de compra e venda, por parte do 

promitente comprador, quando se lhe afigurar economicamente 

insuportável o adimplemento contratual. 2. Nesse caso, o distrato rende ao 

promissário comprador o direito de restituição das parcelas pagas, mas 

não na sua totalidade, sendo devida a retenção de percentual razoável a 

título de indenização, entendido como tal 25% do valor pago. (...)” (STJ - 

REsp 838516 / RS - Ministro Luis Felipe Salomão – 4ª Turma - DJe 

26/05/2011). “CIVIL E PROCESSUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 

INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. 

VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PENALIZAÇÃO 

CONTRATUAL. SITUAÇÃO PECULIAR. OCUPAÇÃO DA UNIDADE POR 

LARGO PERÍODO. USO. DESGASTE. I. Não padece de nulidade acórdão 

estadual que enfrenta as questões essenciais ao julgamento da demanda, 

apenas com conclusão desfavorável à parte. II. O desfazimento do 

contrato dá ao comprador o direito à restituição das parcelas pagas, com 

retenção pelo vendedor de 25% sobre o valor pago, a título de 

ressarcimento das despesas havidas com a divulgação, comercialização 

e corretagem na alienação, nos termos dos precedentes do STJ a respeito 

do tema (2ª Seção, EREsp n. 59.870/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 

unânime, DJU de 09.12.2002; 4ª Turma, REsp n. 196.311/MG, Rel. Min. 

Cesar Asfor Rocha, unânime, DJU de 19.08.2002; 4ª Turma, REsp n. 

723.034/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, DJU de 

12.06.2006, dentre outros). (...)” (STJ - REsp 331923 / RJ - Ministro Aldir 

Passarinho Junior – 4ª Turma - DJe 25/05/2009). Destarte, conquanto a 

autora tenha postulado pela devolução total do valor que efetivamente 

desembolsou na primeira parte do negócio jurídico em questão, tenho que 

nesse ponto sua pretensão deve ser acolhida parcialmente, para lhe ser 

restituído somente 75% do que efetivamente pagou, que representa 

quantia superior as previstas nas clausulas consideradas abusivas. 

Quanto ao dano moral pleiteado pela autora, muito embora o pedido de 

restituição de valores tenha sido acolhido de forma parcial, não vejo como 

condenar as requeridas ao pagamento dos danos morais. Afinal, a 

questão jurídica cingiu à interpretação do contrato firmado entre as partes, 

sendo percebido um desequilíbrio que foi restabelecido. Para isso, o 

instituto dos danos morais não se aplica, uma vez que as requeridas se 

apegaram aos termos do contrato para eximir-se da obrigação, não 

havendo de falar-se, portanto, em ilícito civil. É dizer, sua conduta estava 

embasada em previsão contratual, de modo que a intervenção do Poder 

Judiciário foi necessária apenas para cessar um desequilíbrio que, insisto, 

não deve ser interpretado como ato ilícito. Diante desses fundamentos, 

não vejo como acolher a súplica indenizatória no tocante aos danos 

morais pleiteados. Posto isto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

iniciais para condenar as requeridas a restituir a autora o equivalente a 

75% da quantia paga na primeira parte do contrato encetado entre as 

partes (R$ 8.252,82), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a 

partir rescisão contratual operada em setembro/2014 (id. 5475096), pelo 

incide INPC/IBGE, aplicando-se juros de mora de 1% a.a., a partir da 

citação em 07/02/2017 (id. 4996442) Diante da sucumbência recíproca, 

condeno as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e 

honorários advocatícios, fixados estes em 20% 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 c/c o art. 86), sendo inexigíveis porém em relação a autora, eis 

que beneficiária da justiça gratuita. Em consequência, resolvo o mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC. Transitado em julgado, aguarde o cumprimento 
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voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não 

havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

arquivo. P.I. Cumpra-se LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000634-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CORREA DE PAULA (AUTOR(A))

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000634-63.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Marli Correa de Paula ajuizou a presente “ação de obrigação de fazer c/c 

pedido de indenização por danos morais e antecipação de tutela inaudita 

altera pars” em desfavor de Disal Administradora de Consórcios Ltda., 

aduzindo, em síntese, que aderiu ao consórcio para adesão de um veículo 

com a requerida, no grupo 2613, cota 434, com prazo de 78 (setenta e 

oito) meses. Afirma que com mais de quarenta parcelas quitadas, ofertou 

um lance de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo sido contemplada por 

sorteio e quitado o valor ofertado em 04.01.2018, bem como efetuou o 

pagamento da taxa de registro de garantias em 23.01.2018, além de 

continuar pagando as parcelas mensalmente. No entanto, apesar de estar 

com todos os pagamentos em dia, a requerida tem recusado a emissão da 

carta de crédito, sob o argumento de que a autora está com seu nome 

restrito perante os órgãos de proteção ao crédito. Salienta que tais 

inclusões são indevidas, umas vez que duas negativações foram quitadas 

e a terceira está sendo discutida em juízo, o que foi informado à requerida, 

a qual manteve-se a negar a carta de crédito. Por fim, afirma ser 

injustificada a negativa da requerida, uma vez que para participar do 

sorteio é necessário apenas que o consorciado esteja em dia com o 

pagamento das parcelas, bem como considerando que a administradora 

tem a propriedade do bem, podendo requerer a sua busca e apreensão 

em caso de não pagamento. Assim, pleiteia seja liberada a carta de 

crédito, bem como seja a requerida condenada a reparar os danos morais 

sofridos pela autora, no importe de R$ 34.210,00 (trinta e quatro mil, 

duzentos e dez reais). A inicial veio instruída com os documentos juntados 

nos ids. 11543538 a 11543570. Na decisão de id. 11550891 o pedido de 

tutela antecipada foi indeferido. A audiência de conciliação restou 

infrutífera (id. 12617071). A requerida apresentou contestação 

acompanhada de documentos nos ids. 12607512 a 12607708, aduzindo 

que a participação da autora no grupo de consórcio se deu com a 

assinatura do contrato de adesão que está vinculado ao regulamento do 

consórcio para adquirir uma carta de crédito. Afirma que quando da 

assinatura da proposta de participação não é exigida nenhuma 

comprovação de crédito, tendo somente o participante que declarar 

possuir renda compatível com as parcelas, sendo que as garantias 

exigidas para liberação da carta de crédito se dão para garantir o bom 

funcionamento do grupo consorcial, assegurando a contemplação de 

todos os consorciados, uma vez que a requerida representa um grupo de 

consumidores e age protegendo os interesses destes. Ainda, ressalta que 

a autora recebeu o regulamento do grupo e tomou conhecimento dessas 

cláusulas contratuais quando do preenchimento de proposta de 

participação em grupo de consórcio, de modo que não há que se falar em 

abusividade nas exigências, visto que todas constam expressamente no 

regulamento consorcial. Salienta que o crédito será liberado mediante a 

apresentação de avalista com renda superior a três vezes o valor da 

parcela. Prossegue afirmando não ter praticado qualquer ato ilícito. Ao 

final requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial. A autora 

apresentou impugnação à contestação no id. 12790669. As partes foram 

intimadas para manifestarem as respeito das provas que ainda pretendiam 

produzir, informando não possuírem interesse na produção de outras 

provas, conforme se observa do teor das petições de ids. 14081562 e 

14112569. Após, os autos vieram conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro 

no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se 

pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras 

provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato 

encontra-se satisfatoriamente corroborada por documentos. De entrada, 

consigno que o Código de Defesa do Consumidor é aplicado à 

administradora de consórcio nos negócios jurídicos realizados com seus 

consumidores-administrados. Afinal, o crédito fornecido ao consumidor, 

pessoa física, para aquisição de bens no mercado como destinatário final 

do produto, caracteriza a administradora do consórcio como fornecedora, 

nos moldes do § 2º, do art. 3º, do Código do Consumidor. A esse respeito, 

transcrevo o seguinte entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: 

“RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – APLICAÇÃO DO CDC – (...) 

– RECURSOS DESPROVIDOS. É aplicável o CDC nos negócios jurídicos 

realizados entre as empresas administradoras de consórcios e seus 

consumidores-administrados. (...)” (Ap 145745/2012, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 15/05/2013, Publicado no DJE 06/06/2013) Reconheço, assim, 

que a presente lide deve ser apreciada sob a égide do CDC. Pois bem, a 

parte autora afirma que apesar de contemplada, a requerida se recusa a 

emitir a carta de crédito, sob a alegação de que a autora possui restrições 

financeiras, ao passo que a requerida alega que a exigência de garantias 

para liberação da carta de crédito é medida prevista contratualmente, 

ressaltando que a carta será liberada mediante a apresentação de 

avalista. De fato, observo que há previsão contratual acerca da 

necessidade de apresentação de certidão negativa do SERASA e que em 

caso de pendências financeiras a administradora poderá solicitar a 

apresentação de fiador (Id. 12607537), senão vejamos: 45. Para aquisição 

do bem, o CONSORCIADO deverá apresentar “Ficha Cadastral”, com 

comprovação de situação econômica e financeira compatível com a sua 

participação no GRUPO, certidão negativa atualizada do SERASA, além de 

cópias dos seguintes documentos: (...) 49.3. A ADMINISTRADORA poderá, 

a seu exclusivo critério, na defesa dos interesses e garantias do GRUPO, 

solicitar ao CONSORCIADO a apresentação de FIADOR quando este não 

comprovar rendimento superior a 3 (três) vezes o valor da parcela 

mensal, ou; apresentar documentos comprobatórios de rendimentos 

inconsistentes ou incompletos, ou; apresentar restrições junto ao SERASA 

ou SCI Equifax, ou ainda; quando tratar-se de pessoa jurídica. Não 

obstante, a conduta do consórcio no presente caso não se coaduna com 

o ordenamento jurídico vigente, em especial com as normas 

consumeristas, uma vez que deveria agir com transparência e boa-fé, 

exigindo do consorciado a garantia tão logo da celebração do contrato, e 

não somente após a sua contemplação, com o intuito de criar obstáculos 

para a liberação do crédito. Ademais, tratando-se de relação de consumo, 

e, portanto, à luz do artigo 6º, IV, do CDC, a cláusula que impõe a 

necessidade do consorciado contemplado não ter nenhuma restrição em 

seu nome para que possa ser liberado o crédito, ou ainda, a exigência de 

apresentar fiador, é notadamente abusiva, pois viola o direito do 

consumidor em receber o que lhe é devido, considerando estar 

comprovado que a autora tem cumprido com sua parte no pactuado (Id. 

11543533), devendo, dessa forma, tal imposição ser afastada. Com efeito, 

no contrato já há a previsão de garantia suficiente para o caso de 

inadimplemento, qual seja a alienação fiduciária do bem a ser adquirido 

com a carta de crédito (item 49.1. – Id. 12607537), o que certamente 

dispensa a exigência de garantias adicionais. No caso, a requerida 

negou-se a emitir a carta de crédito, pois a autora possui restrições 

creditícias perante os órgãos de proteção ao crédito, ainda, afirmou em 

contestação estar aguardando a apresentação de avalista para liberação 

da carta de crédito. Essa conduta coloca o consumidor em extrema 

desvantagem, considerando que já há uma garantia posta a viabilizar o 

adimplemento, qual seja, a alienação fiduciária do bem. Logo, a exigência 

de uma garantia complementar afigura-se desarrazoada e, 

consequentemente, abusiva. Nesse sentido é a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - CONTEMPLAÇÃO DO 

CONSORCIADO EM SORTEIO - EXIGÊNCIA DE GARANTIA 

COMPLEMENTAR, PARA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO - CONDUTA 

ABUSIVA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO 

- FIXAÇÃO - DANO MATERIAL - CONDENAÇÃO - DESCABIMENTO. - Em 

contrato de consórcio, é abusiva a exigência de garantia complementar 

para liberação de carta de crédito ao consorciado contemplado em sorteio. 

- A negativa indevida de liberação da carta de crédito ao consorciado 

sorteado é capaz de causar dano moral indenizável. (...) (TJMG - 

Apelação Cível 1.0145.13.055106-5/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio 

, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2018, publicação da súmula em 

23/03/2018) CONSÓRCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA DA 

ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO EM LIBERAR A CARTA DE CRÉDITO. 
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OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO NO NOME DO CONSORCIADO. CHEQUES 

PROTESTADOS. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA 

ABUSIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

Tratando-se de contrato de consórcio, a negativa em liberar a carta de 

crédito ao consorciado contemplado, que tem pago pontualmente as 

parcelas, sob o argumento de existir restrição em seu nome é prática 

ilícita, ainda que haja previsão contratual para tanto, por se tratar de 

cláusula abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor. (...) (TJSP – 

APL 4007181-67.2013.8.26.0506, 13ª Câmara de Direito Privado, Relator 

Nelson Jorge Júnior, 17/04/2017). Registre-se que em grupo de consórcio, 

o crédito pertence ao consorciado que paga as parcelas com o objetivo de 

ser contemplado em algum momento, e assim, obtê-lo. O papel da 

administradora, conforme o próprio nome explica, é de administrar o grupo 

de consorciados, não sendo a titular do crédito, e por isso, não pode impor 

esse tipo de exigência para sua liberação. Dessa forma, mostra-se 

legítimo o dever da requerida em emitir a carta de crédito, 

independentemente de outras garantias que não a própria alienação 

fiduciária sob o bem a ser adquirido. Já quanto o dano moral pleiteado na 

inicial, tenho que a condenação da requerida é medida que se impõe, visto 

que restou comprovado nos autos à falha na prestação dos serviços, em 

razão da injustificada negativa da emissão da carta de crédito da autora 

que foi devidamente contemplada e encontrava-se com as parcelas 

adimplidas, devendo ela responder dessa forma objetiva (CDC – art. 14). 

Com efeito, cabe destacar o seguinte precedente do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONTRATO DE CONSÓRCIO - COTA CONTEMPLADA – NEGATIVA 

INJUSTIFICADA DA ADMINSITRADORA PARA ENTREGAR A CARTA DE 

CRÉDITO – CLÁUSULA QUE EXIGE GARANTIA EXTRA, ALÉM DA 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ABUSIVIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO 

– RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. Há 

que se considerar nula a cláusula de contrato de adesão a plano de 

consórcio que impõe ao consorciado a exigência de garantias extras, 

quando já há no contrato a garantia do adimplemento pela alienação 

fiduciária do objeto do contrato, em favor da administradora do plano. A 

recusa indevida da entrega da carta de crédito, quando adimplente o 

consorciado, configura dano moral indenizável. (TJMT - Ap 178774/2015, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 11/04/2016) Portanto, 

não restam dúvidas acerca do acolhimento do pedido de ressarcimento 

pelo dano moral sofrido pela autora, sobejando tão-só a fixação 

pecuniária. A apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria 

polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt os 

elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para pior no 

estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda 

do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente 

na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma 

diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão”[1]. Nesse contexto, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, e, considerando as condições 

econômico-financeiras da autora e da requerida e os transtornos 

causados, tenho que a quantia equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

pelos danos morais se mostra bastante razoável. Em suma, entendo como 

justa a quantia acima. Afinal, o objetivo da indenização por danos morais 

não é o enriquecimento nem, tampouco, o empobrecimento da outra parte, 

tendo sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de 

Justiça, “dupla função reparatória e penalizante”.[2] No mesmo sentido: 

Apelação Cível - Ação de Indenização Por Dano Moral (...). Ao quantificar 

o valor da indenização, o julgador deve observar a gravidade da ofensa, 

de forma a atenuar o sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante 

sirva de fonte de locupletamento fácil”[3] Da tutela provisória de urgência 

Ainda, quanto ao pedido de tutela de urgência para liberação da carta de 

crédito, os vários argumentos já expostos nesta sentença são mais que 

suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano 

(art. 300/CPC). É palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida na 

hipótese de ser postergada a emissão da carta de crédito para somente 

após o trânsito em julgado da sentença, mormente quando patente o direito 

da autora de receber a referida carta. Sobremais, lembro que não há 

qualquer óbice em seu deferimento ocorrer na própria sentença, conforme 

dispõe o art. 1.012, § 1º, inciso V, do CPC. Posto isso, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado na petição que o faço para condenar a 

requerida à obrigação de fazer consistente na liberação da carta de 

crédito em favor da requerente independentemente de apresentação de 

garantias complementares, bem como condenar a requerida ao pagamento 

a título de indenização por danos morais na importância de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) em favor da autora, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 

INPC/IBGE a partir da prolação da sentença, com juros de mora de um por 

cento (1%) ao mês a partir do evento danoso, (STJ – Súmula N.º 54), quer 

seja, data da recusa. Em consequência, resolvo o mérito, com fundamento 

no art. 487, I do CPC. Outrossim, defiro o pedido de antecipação da tutela e 

ordeno que a requerida proceda com a imediata liberação da carta de 

crédito em nome da autora, nos termos acima, sob pena de multa-diária de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), fixada com fulcro no artigo 537, do Código 

de Processo Civil, limitada a 20 (vinte) dias-multa. Condenado ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor atualizado da condenação, ante a natureza e importância da 

causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos 

serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC). Transitada em julgado, 

dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 

15. [2] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do 

relator Ministro CLÁUDIO SANTOS. [3] 4ª Câmara Cível, Recurso de 

Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo 

n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. 

Marilsen Andrade Adario, sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br), acesso em 

24.10.2007.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000525-49.2018.8.11.0002. Vistos, etc. JS 

Transportes ingressou com a presente ação de resolução de contrato não 

cumprido de serviços c/c indenização de material, moral e lucro cessante 

em face de IS Log & Services Ltda., sustentando em síntese que em 

01.03.2016 firmou contrato de prestação de serviços de transportes de 

malas expressas por tempo indeterminado com a parte requerida, tendo 

como obrigações do contrato fazer serviços de coleta e entrega de malas 

expressas em regiões previamente determinadas pela requerida. Afirma 

que já vinha prestando serviços com a requerida por sete anos, mas 

apenas em 2016 foi pactuado o contrato, o qual prevê que em havendo a 

rescisão por uma das partes, esta deveria comunicar a outra com 30 

(trinta) dias de antecedência, sem ônus para a parte denunciante, salvo 

em eventuais acertos remanescentes. Ressalta que os serviços tinham 

um valor mensal médio de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), tendo 

em vista o grande número de serviços de coletas e entregas dos malotes. 

Alega que em 27.07.2017 a requerida rescindiu o contrato de prestação 

de serviços, entretanto, descumpriu o aviso de 30 (trinta) dias estipulado 

em contrato, uma vez que o último dia de prestação de serviços realizado 

para a requerida foi em 28.07.2017. Salienta que devido a quebra do 

contrato por parte da requerida e diante do não cumprimento do aviso de 

30 (trinta) dias, a requerente viu-se obrigada a desistir de seus 

funcionários de última hora, totalizando cerca de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) em despesas com funcionários. Assim, pleiteia a condenação da 

requerida em danos materiais, morais e lucros cessantes, bem como seja 

aplicada a cláusula penal estipulada em contrato. Juntou documentos de 

Ids. 11494683 a 11494705. Audiência de conciliação realizada conforme 

termo de Id. 12863040. A parte requerida apresentou contestação no Id. 

13222281 aduzindo preliminarmente a incompetência deste juízo em 

virtude da convenção de arbitragem. No mérito aduz que o contrato prevê 

a possibilidade de resilição bilateral imotivada, sendo que encaminhou 

notificação à parte autora no dia 27.07.2017, não havendo qualquer 

infração a cláusula contratual. Ressalta que ainda que o contrato 

estivesse vigente pelos últimos trinta dias durante agosto/2017, nenhum 
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serviço foi solicitado à autora após o envio da notificação, razão pela qual 

não existe fatura após o mês de julho/2017. Salienta que não pode arcar 

pela forma como a autora administra seus negócios, uma vez que foi ela 

quem decidiu alocar o número de funcionários que entendeu por bem para 

prestar serviços à requerida, ainda, ressaltou que descabe a aplicação de 

multa contratual, na medida em que cumpriu a totalidade das obrigações 

assumidas em contrato. Por fim, discorreu acerca da ausência de danos 

materiais e morais e impugnou o valor da causa, requerendo a 

improcedência da demanda. No Id. 13493336 a autora apresentou 

impugnação a contestação. Em seguida, a parte autora pugnou pela 

produção de prova testemunhal e documental (Id. 13786948), ao passo 

que a requerida afirmou não possuir outras provas a produzir (Id. 

13984524). Em seguida os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 

Após detida leitura dos fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a 

pretensão, bem como o acervo probatório que instruem a respectiva 

petição inicial, percebo que a preliminar alegada deve ser acolhida. A 

arbitragem é um processo alternativo, extrajudicial e voluntário, 

estabelecida entre pessoas físicas e jurídicas capazes de contratar, no 

âmbito dos direitos patrimoniais disponíveis, sem a tutela do Poder 

Judiciário. As partes litigantes elegem em compromisso arbitral, uma ou 

mais pessoas denominadas árbitros ou juízes arbitrais, de confiança das 

partes, para o exercício neutro ou imparcial do conflito de interesse, 

submetendo-se à decisão final dada pelo árbitro, em caráter definitivo, 

uma vez que não cabe recurso neste novo sistema de resolução de 

controvérsias. Na arbitragem, a função do árbitro nomeado será a de 

conduzir o processo arbitral, de forma semelhante ao processo judicial, 

porém muito mais rápido, menos formal e a decisão deverá ser proferida 

por pessoas especialistas na matéria, objeto da controvérsia. A Lei n. 

9.307/96 com as alterações da Lei n. 13.129/2015 rege todo o 

procedimento da arbitragem, que culmina numa sentença que possui a 

mesma força de uma sentença judicial. O art. 1º da referida lei dispõe 

sobre a função e os limites da arbitragem: “Art. 1° As pessoas capazes 

de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a 

direitos patrimoniais disponíveis.” Há duas espécies de convenção de 

arbitragem: a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. A 

cláusula compromissória é a convenção de arbitragem para o futuro, que 

se refere a conflitos futuros, ainda não existentes. As partes já estipulam 

que se surgir o conflito, deverá ser resolvido por árbitro. Já o 

compromisso arbitral é uma convenção de arbitragem que se refere a um 

conflito já existente. Neste caso, as partes estipulam que o conflito, que já 

existe, será resolvido por árbitro. Do exame dos autos, especialmente do 

contrato firmado entre as partes, se depara com a existência de cláusula 

compromissória, já que, à época da contratação, comprometeram-se as 

partes a submeter à arbitragem as questões atinentes a eventuais 

conflitos. Neste sentido, transcreve-se, por oportuno, a cláusula nona do 

contrato de prestação de serviços firmado entre os litigantes (Id. 

11494690): CLÁUSULA NONA – DA ARBITRAGEM. As partes 

estabelecem de comum acordo, a submissão de todos os termos 

contratuais do presente negócio jurídico, ao juízo arbitral, conforme 

previsto na Lei de Arbitragem n° 9.307/96, na ocorrência de eventual litígio. 

Desta forma, diante da presença e, em princípio, validade da cláusula 

compromissória, inviável que a parte deduza qualquer pretensão 

pertinente ao contrato perante o Poder Judiciário, o que violaria os termos 

da Lei de Arbitragem, a qual teve sua constitucionalidade reconhecida pelo 

STF. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. 

OBRIGATORIEDADE DA SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELA VIA ARBITRAL, 

QUANDO EXISTENTE CLÁUSULA PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS 

PARTES NESTE SENTIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1º, 3º e 7º DA LEI 

9.307/96. PRECEDENTES. PROVIMENTO NESTE PONTO. ALEGADA 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 791.260/RS, Rel. Ministro PAULO 

FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA 

TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010) APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – 

CONTRATO QUE PREVÊ CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – CONTRATO DE 

ADESÃO – ARTIGO 4º, § 2º., DA LEI 9307/1996 – REQUISITOS 

PREENCHIDOS – VALIDADE – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – INCIDÊNCIA 

DO 8º DA LEI 9307/96 – EXTINÇÃO DO PROCESSO (ARTIGO 267, VII) - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. A eleição da 

cláusula compromissória é causa de extinção do processo sem julgamento 

do mérito, nos termos do art. 267, inciso VII, do Código de Processo Civil. 

O artigo 8º da Lei de Arbitragem estabelece que a competência para 

decidir acerca da existência, validade e eficácia da convenção de 

arbitragem, ai compreendida a cláusula e o compromisso arbitral, é do 

árbitro designado pelas partes. (TJMT - Ap 51348/2014, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/11/2014, 

Publicado no DJE 10/11/2014) AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CLÁUSULA 

ARBITRAL – CARÊNCIA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

MAJORAÇÃO. Ao teor da Lei nº 9.307/96, a cláusula de compromisso 

arbitral inserida no contrato firmado entre as partes, afasta da apreciação 

do Poder Judiciário as divergências negociais decorrentes, configurando a 

ausência de interesse processual, ensejando a extinção sem resolução 

de mérito. Não existe violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição 

na escolha livre e consciente dos contraentes pela adoção da arbitragem, 

que é legítima e escorreita forma de solução de conflitos. A própria Lei de 

Arbitragem preserva a participação do Poder Judiciário para a anulação da 

sentença arbitral, nos termos dos arts. 32 e 33. A simples propositura de 

ação ou interposição de recurso, não implica em litigância de má-fé, sendo 

mero exercício do direito de ação. Em razão do trabalho empregado pelo 

advogado, da natureza e da importância da causa, há desequilíbrio quanto 

ao valor estipulado pela sentença a título de honorários advocatícios, 

devendo ser majorado. (TJMT - Ap 27892/2014, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/08/2014, 

Publicado no DJE 12/08/2014). APELAÇÃO – Reparação de danos 

fundada em Contrato de Distribuição e Representação Comercial – 

CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – ARBITRAGEM – Ação Julgada extinta, 

sem julgamento do mérito (Artigo 267, VII, do CPC) – Cláusula de 

compromisso arbitral – Aplicação da Lei nº 9.307/96 (que dispõe sobre 

arbitragem) – Controvérsia que não pode ser submetida ao Poder 

Judiciário, considerando que as partes livremente pactuaram que todas as 

questões deverão ser negociadas amigavelmente por ambas as partes, 

com direito, caso não haja acordo, o caso deve ser submetido à Comissão 

Internacional de Arbitragem – Contrato de Adesão – Afastado – Pleito de 

minoração dos honorários – Acolhimento – Sentença parcialmente 

reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (APL nº. 

1043982-53.2014.8.26.0100, 27ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. 

Ana Catarina Strauch, julgado em 21/02/2017, publicado em 22/02/2017) 

Por fim, a despeito da alegação da parte autora de que se trata de 

cláusula arbitral vazia, certo que descabe a este juízo analisar a 

existência, validade e eficácia da convenção, cuja competência é do 

árbitro, conforme art. 8º da Lei n. 9.307/96. Dessa forma, não tendo a 

questão sido submetida à apreciação do Tribunal Arbitral, conforme a 

eleição das partes, o caminho é a extinção do feito, sem resolução do 

mérito. Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo requerido e 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o presente feito, e o faço 

com amparo no artigo 337, inciso X, do Código de Processo Civil. Condeno 

a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

nos termos do art. 85, §2º e §6º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000379-08.2018.8.11.0002. Vistos. Werner 

Pilz Neto propôs a presente ação de indenização por dano moral em face 

de Tam Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil), ambos devidamente 

qualificados, aduzindo, em síntese, que contratou os serviços da 

requerida, ao adquirir passagens aéreas para viajar de Porto Alegre/RS 

para Cuiabá/MT, uma vez que iria trabalhar como coordenador do evento 

de seletiva de Top Models no Hotel Deville Prime, organizado pelo escritório 

Dilson Stein New Models. A passagem aérea foi adquirida em 06.09.2017 

e confirmada por meio do Código de Reserva LQZEKG – Bilhete Eletrônico 
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957-2153672043, com embarque às 09h38 em Porto Alegre/RS no voo 

JJ3166, seguido de embarque às 11h50 em São Paulo/SP com chegada em 

Cuiabá/MT às 13h09 no voo JJ3926. Ressalta que pagou um valor maior 

para ter uma conexão de apenas 40 (quarenta) minutos em São Paulo/SP, 

diante da necessidade de trabalho, contudo, quando foi proceder ao 

embarque no primeiro voo, em Porto Alegre/RS lhe foi comunicado que seu 

voo de conexão em São Paulo/SP havia sido alterado, sendo designado o 

voo JJ3278, o qual decolou às 17h05 e aterrissou às 17h48, tendo que 

esperar mais de 05h40 em São Paulo/SP. Salienta que não houve nenhum 

motivo para o autor não ter embarcado no voo de conexão originalmente 

adquirido (JJ3926), uma vez que este decolou normalmente, sem atrasos 

ou intercorrências, ainda, considerando que a aeronave era a mesma do 

voo de Porto Alegre/RS à São Paulo/SP, sendo que vários passageiros 

permaneceram sentados no avião para o voo com destino à Cuiabá/MT, o 

que não foi oportunizado ao autor. Afirma que em decorrência do atraso 

do voo perdeu o evento de seletiva de top models que iria 

organizar/administrar, o qual teve início às 15h do dia do voo. Assim, 

pleiteia a condenação da requerida em indenização por dano moral no 

valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Com a petição inicial vieram os 

documentos de Ids. 11433786 a 11434040. Audiência de conciliação que 

restou infrutífera, conforme termo de Id. 13303904. Devidamente citada, a 

requerida apresentou contestação no Id. 13297975, alegando 

preliminarmente descumprimento do contrato de transporte aéreo e falta 

de interesse processual. No mérito, afirmou que ocorreu alteração do voo 

do autor em razão de fator alheio à vontade da requerida, caracterizando 

caso fortuito, em decorrência de excessivo índice de tráfego na malha 

aeroviária, ensejando a ocorrência de “efeito cascata” e, via de 

consequência, a necessidade de cancelamento de alguns voos. Salienta 

que em decorrência da reestruturação da malha aérea alguns voos 

necessitaram ser cancelados e alterados como no caso do autor, ocasião 

em que o autor foi reacomodado em novo voo próximo, sem qualquer 

prejuízo. Dessa forma, ressalta que honrou com todos os deveres 

advindos do contrato de transporte firmado entre as partes, motivo pelo 

qual discorreu acerca da inexistência de danos a serem indenizados e 

pugnou pela improcedência da demanda. No Id. 13625273 a autora 

impugnou a contestação ofertada pela requerida. Em seguida as partes 

informaram não possuir interesse na produção de outras provas além das 

já existentes nos autos (Ids. 14158302, 14165176). É o que tinha a relatar. 

Fundamento e decido. A princípio, tenho que o feito comporta julgamento 

antecipado, pois, não obstante se tratar de questão de fato e de direito, 

não vislumbro necessidade de produção de provas em audiência, 

segundo autoriza o art. 355, I, do Código de Processo Civil. Do 

descumprimento do contrato de transporte aéreo e da falta de interesse 

de agir A requerida afirma que o autor carece de interesse processual, 

uma vez que descumpriu o contrato de transporte aéreo firmado entre as 

partes, o qual prevê que na hipótese de os canais de atendimento da ré 

não serem suficientes para sanar eventuais reclamações, aceitam as 

partes buscar a composição extrajudicial por meio de mediação privada. 

Ainda, salienta que no referido contrato há cláusula expressa de que ao 

ser proposta medida judicial sem a observância do procedimento prévio de 

mediação é facultado à demandada requerer a extinção do processo. 

Assim, pugnou pela extinção do feito por falta de interesse processual ou 

a suspensão para realização de mediação por meio da JUSPRO. De 

entrada, verifico que a despeito da alegação de existência de um contrato 

de transporte aéreo firmado entre as partes, a requerida descurou de 

colacionar aos autos o referido contrato, bem como de demonstrar se o 

autor tinha conhecimento e anuiu com seus termos. Ainda, é certo que foi 

oportunizado às partes a realização de conciliação/mediação neste feito, a 

qual restou infrutífera, consoante termo de Id. 13303904. Dessa forma, 

ausente a comprovação do alegado e diante da ineficácia da medida 

pugnada, considerando que a conciliação pretendida foi oportunizada às 

partes, rejeito a preliminar arguida. Do mérito Resulta dos autos como 

incontroverso que no dia 21.09.2017 o voo do autor de Porto Alegre/RS 

para Cuiabá/MT com conexão em São Paulo/SP, marcado para às 11h50 

só foi realizado às 16h10, com troca da aeronave, conforme se observa 

dos documentos de Ids. 11433879, 11433874, aliado ao fato de que a 

própria requerida confirma em sua contestação ter ocorrido o atraso no 

referido voo, aduzindo tratar-se de caso fortuito. Pois bem. O Código Civil 

em seu art. 393, diz que o caso fortuito ou de força maior existe quando 

uma determinada ação gera consequências, efeitos imprevisíveis, 

impossíveis de evitar ou impedir. A esse respeito, Fernando Noronha 

leciona: Característica essencial do caso fortuito ou de força maior em 

sentido amplo é ser ele sempre acontecimento inevitável. Mas 

verdadeiramente inevitável é somente o fato estranho à atividade da 

pessoa e que deixa esta na impossibilidade de agir, seja impedindo-a de 

obstar à sua ocorrência, na responsabilidade civil em sentido estrito (isto 

é, a resultante da violação de deveres gerais de neminem laedere), seja 

impedindo-a de realizar a prestação, nas obrigações negociais (isto é, 

nascidos de contratos e de negócios jurídicos unilaterais). Essa 

característica de inevitabilidade esta bem fincada no único preceito do 

Código Civil que procura caracterizar o caso fortuito ou de força maior: o 

parágrafo único, do art. 393. Segundo este preceito, 'o caso fortuito ou de 

força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível 

evitar ou impedir'. As características da irresistibilidade e da 

imprevisibilidade são importantes, mas a nosso ver são suficientes para 

caracterizar o caso fortuito ou de força maior. A elas há que acrescentar 

um terceiro requisito que é enfatizado, sobretudo na doutrina e na 

jurisprudência francesa: a externidade. Se este requisito não estiver 

presente, não poderemos considerar o fato como sendo verdadeiramente 

inevitável. É que há fatos que são imprevisíveis e irresistíveis, mas que 

devido à circunstância de estarem ligados à atividade desenvolvida por 

uma pessoa e só acontecerem devido a ela, não podem ser considerados 

inevitáveis: se a pessoa se abstivesse de atuar, eles não se verificariam 

(Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 623-626). No caso 

concreto, inobstante os argumentos da requerida acerca do excessivo 

índice de tráfego na malha aeroviária, observo que sequer demonstrou 

nos autos as suas alegações, ônus que lhe incumbia. Ademais, intimada 

para dizer a respeito das provas que pretendia produzir, pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (Id. 14158302). Portanto, a substituição de 

aeronave e consequentemente atraso do voo pelo suposto alto índice de 

tráfego, que sequer ficou comprovado nos autos, não pode ser admitido 

como uma excludente de responsabilidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO E 

POSTERIOR CANCELAMENTO DE VÔO. ALEGAÇÃO DE 

REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

DA COMPANHIA AÉREA. INCÔMODOS QUE ULTRAPASSAM O MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM MINORADO. Recorre a demandada objetivando a reforma da 

decisão que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais 

na quantia de R$ 4.500,00, diante do atraso e posterior cancelamento de 

vôo. Tese defensiva que se cinge à reorganização da malha áerea. 

Aplicação do CDC à espécie. A alegação da ré de que o cancelamento do 

voo teve origem na intensidade do tráfego aéreo, na data, não restou 

comprovada, ônus que à demandada incumbia, razão por que impossível o 

acolhimento da excludente de responsabilidade. Ademais, também sem 

comprovação o alegado oferecimento ao autor da continuidade da viagem 

em novo voo. Assim, a narrativa dos fatos indica a falha na prestação do 

serviço. Danos morais que se mostram evidentes diante dos transtornos 

perpassados pelo autor, ao aguardar no aeroporto por mais de cinco 

horas e após ser informado do cancelamento do seu vôo. Verba 

indenizatória fixada na sentença (R$ 4.500,00) que comporta redução 

para R$ 2.000,00, atentando aos critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, e de acordo com a jurisprudência das Turmas Recursais em 

casos análogos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005945290, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Redator: , Julgado em 26/04/2016) 

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

TRANSPORTE. ATRASO DE VOO. TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. 

FALTA DE PROVA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. 1. A 

ré/recorrente insurge-se contra a indenização por danos decorrentes de 

atraso de voo, trecho Brasília/Recife, acarretando a perda de conexão 

aérea que a autora/recorrida faria para Fernando de Noronha. A 

condenação em danos materiais foi fixada em R$ 462,95, relativos ao 

pernoite na capital pernambucana e perda de uma diária em Fernando de 

Noronha. O dano moral foi arbitrado em R$ 2.000,00. 2. A intensidade de 

fluxo na malha aérea, por si só, constitui fortuito interno, inerente ao risco 

de sua atividade, e devem ser levadas em consideração ao anunciar o 

serviço no mercado. Ademais, esse fato deve ser devidamente 

comprovado por documento hábil, o que não ocorreu. Assim, meras 

alegações conjecturais não têm o condão de afastar a responsabilidade 

da empresa. (...) (TJDF – 0701946-49.2018.8.07.0006, 1ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator Soníria Rocha 

Campos D’Assunção, Julgamento 03/08/2018). Outrossim, apesar da 

requerida afirmar que teria empreendido todos os esforços para minimizar 
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os transtornos do autor, tais alegações não afastam a sua 

responsabilidade civil, tratando-se, inclusive, de responsabilidade objetiva, 

a teor do que dispõem os artigos 932, III, e 933, ambos do Código Civil. 

Estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, senão vejamos: Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ao abordar 

sobre o tema, Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de 

Responsabilidade Civil, São Paulo : Malheiros Editores, 2003, p. 402, assim 

disciplina: O fornecedor de serviços, consoante art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços. Trata-se de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 

independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e se segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. Em suma, os riscos do 

empreendimento correm por conta do fornecedor (de produtos e serviços) 

e não do consumidor. O fornecedor só afasta a sua responsabilidade se 

provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas que excluem o próprio 

nexo causal, enunciadas no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor: inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. 

Todavia, sopesando as circunstâncias descritas na petição inicial, tenho 

que não podem ser entendidas, de forma alguma, como mero 

aborrecimento sem maiores consequências. No caso, há que se ressaltar 

que o pedido de danos morais formulados pelo autor advém da própria 

conduta ilícita da empresa, por falha na prestação de serviços, conforme 

acima consignado. Certo é que, a simples falha na prestação dos 

serviços, com o descaso e desrespeito ao consumidor comprova o efeito 

danoso de ordem moral, não reclamando esforço probatório neste sentido. 

Some-se a isso o fato de que o autor possuía evento previamente 

agendado para às 15h do dia 21.09.2017, do qual deveria participar como 

coordenador, conforme Ids. 11433854, 11433850 e 11433842, chegando 

a cidade de Cuiabá/MT após o início do evento, considerando que o 

embarque em São Paulo/SP ocorreu apenas às 16h10 (Id. 11433874). 

Sobre o tema, valendo-se dos ensinamentos do doutrinador Sérgio 

Cavalieri Filho, na obra acima citada, p. 91/92, podemos concluir que: 

“Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a 

dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou 

perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o 

desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria 

por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão 

de fatores instrumentais. Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles 

que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da 

gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só 

justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. 

Em outras palavras, 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 facti, que decorre das regras da experiência comum.” 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Deste 

modo, deve prevalecer a antiga fórmula segundo a qual a fixação do 

quantum ficará a cargo do prudente arbítrio do julgador, que deverá levar 

em consideração as circunstâncias peculiares ao caso, aliado à 

necessidade de se arbitrar uma indenização que, embora não constitua 

enriquecimento sem causa da vítima, tenha também caráter punitivo e 

pedagógico, de modo a desestimular a conduta antijurídica. Neste 

contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade e, considerando as condições econômicas financeiras do 

autor e da requerida e os transtornos sofridos pelo autor, bem como 

considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano 

foi considerável, entendo justa a indenização a título de danos morais na 

importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suma, entendo como justa 

a quantia acima. Afinal, o objetivo da indenização por danos morais não é 

o enriquecimento nem, tampouco, o empobrecimento da outra parte, tendo 

sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

“dupla função reparatória e penalizante[1]” e a conduta arbitrária da 

requerida foi grave, motivo porque deve ser reprimida pelo Poder 

Judiciário. Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais 

para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

a título de dano moral ao autor, 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 (Súmula 54, STJ). Por conseguinte, com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da presente lide. 

Condeno por fim a requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo 

decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos 

termos do § 2º, do art. 85, do CPC. Transitado em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] RSTJ 33/513 - Resp. 3 

220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio 

Santos.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000411-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARLOS SOUZA (AUTOR(A))

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

TELMA SANTOS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EMPRESA IMOBILIARIA SAO MATEUS LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação das partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005647-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA (ADVOGADO(A))

GONCALO VICENTE RAYA (REQUERENTE)

ONDINA BILHAO VICENTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIAS VICENTE DA SILVA (REQUERIDO)

GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA 

(REQUERIDO)

DIEGO RAFAEL LANZARINI (ADVOGADO(A))

RUBIA ARGENTA DEON (REQUERIDO)

RODRIGO CALETTI DEON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005647-43.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO audiência para 

oitiva das testemunhas Ondina Bilhão Vicente, para o dia 19 de Setembro 

de 2018, às 16h30 min. Comunique-se o Juízo Deprecante. Cumpra-se, 

expedindo-o necessário. Às providências. Várzea Grande/MT, 01 de 

agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004102-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO RAMOS DE CARVALHO (AUTOR(A))

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS (ADVOGADO(A))
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Intimação das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 450246 Nr: 12014-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDO DE SOUZA, ROSEMAR SANTOS MOTA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGÊNIO MEYER ME, FRENTE, SÉRGIO 

APARECIDO LOPES, LADO DIREITO, SRA. JOSEFA DA COSTA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

À vista do pedido de citação por edital (fls. 99), entendo que este é 

precoce e não deve ser acolhido, uma vez que não ficou comprovado nos 

autos o exaurimento das possibilidades do autor em tentar localizar a 

requerida.

 Embora o diploma processual civil possibilite a realização de citação pela 

via editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se 

encontrar o réu, tal modalidade de citação somente deve se proceder 

após o esgotamento de todos os meios possíveis para sua localização, 

sob pena de acarretar cerceamento de defesa.

 Pois bem, houve a tentativa de citação (fls. 61,96), a qual restou 

infrutífera, tenho que há ainda a possibilidade de localização da parte ré 

por meio de seus dados.

Desta forma, indefiro o requerimento de citação por edital, e determino 

intimação da parte autora para manifestar o que entender de direito. Prazo: 

10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 405988 Nr: 14533-53.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUZORIO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14.103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Vistos, etc.

Redesigno o dia 26 de setembro de 2018 às 16h30min para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 389307 Nr: 4906-25.2015.811.0002

 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: GONÇALO PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT 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

 INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 dias, 

acerca do valor depositado pela requerida (comprovante à fl. 136).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 255270 Nr: 14263-05.2010.811.0002

 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: JOSÉ CARLOS MÁXIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISY FATIMA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIR AUGUSTO LINO - 

OAB:9137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CARRIJO - CURADORA ESPECIAL - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE - OAB:

 INTIMAÇÃO das partes para manifestar-se acerca do calculo de fls. 85, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 334074 Nr: 2645-24.2014.811.0002

 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: FLÁVIO AUGUSTO GONZAGA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 INTIMAÇÃO das partes para manifestar-se acerca do calculo de fls. 161, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406191 Nr: 14647-89.2015.811.0002

 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: MAXUENDER FRANÇA DA SILVA

 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:MT 8.184/A

 INTIMAÇÃO das Partes para se manifestarem acerca do Laudo Pericial de 

fls. 128/130, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 346611 Nr: 13112-62.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÚBIA BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO GAZETA DE COMUNICAÇÕES, 

PROGRAMA CADEIA NELES, WALTER RABELLO, DANIEL SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO COSTA E 

SILVA - OAB:13.752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar manifestação quanto a 

correspondência devolvida de fls. 77, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325715 Nr: 22087-10.2013.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITO GIACOBBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARÍCIO GONÇALVES DOS REIS, MARIA 

ALDA TEIXEIRA GONÇALVES, AVANÇO ADMINISTRADORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AVANÇO ADMINISTRADORA E 

INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 15365091000136. 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: CELITO GIACOBBO propôs Ação de Usucapião em 

face de APARÍCIO GONÇALVES DOS REIS E MARIA ALDA TEIXEIRA 

GONÇALVES, narrando ter posse mansa e pacífica há mais de 20 anos.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: IMÓVEL USUCAPIENDO: LOCALIZADO 

NA RUA 5, QUADRA 7, LOTE 12, LOTEAMENTO BUENOS AIRES, VÁRZEA 

GRANDE-MT.

Despacho/Decisão: Autos nº 22087-10.2013.811.0002 – Código. 

325715Vistos.Na decisão inicial às fls. 48, determinou-se a citação da 

parte requerida e dos confinantes, expedição de edital para conhecimento 

de terceiros e interessados, a notificação do Município, Estado e União, 

bem assim ciência ao Ministério Público.Verifica-se que os entes 

federativos foram notificados, e manifestaram a inexistência de interesse 

na presente demanda a União ás fls. 57/58, o Estado às fls.75/76 e o 

Município às fls. 81/83.Devidamente citada por edital, à parte requerida 

deixou de comparecer aos autos, sendo nomeada a Defensoria Pública 

como curadora especial, a qual apresentou contestação ás fls.84/85, e a 

impugnação ofertada às fls. 89.Somente os confrontantes André Luiz 

Santos Andrade e Marinalva Guimarães Motta de Andrade foram citados 

via edital (fls. 50), não tendo apresentado qualquer manifesto até a 

presente data.O confrontante Avanço Administradora e Incorporadora 

Ltda. até a presente data não fora citada. Diante de todo o exposto, 

determino:1)Expeça-se edital de citação ao confinante Avanço 

Administradora e Incorporadora Ltda., conforme determinado às fls.48. 

2)Vistas ao Ministério Público. Intimem-se e 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, CARLA TERESINHA 

FIORI B. LUZ, digitei.

Várzea Grande, 15 de agosto de 2018

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16925 Nr: 3496-25.1998.811.0002

 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 ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT 16.168A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora do desarquivamento dos autos para requerer 

o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 294865 Nr: 15036-79.2012.811.0002

 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: DILSON SEBASTIÃO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 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, BANCO BIC S/A - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PETROLUNA 

DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, LUIZ ANTÔNIO GOMES E OUTROS, 

CONAB, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, 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, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565/O, 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 administrador judicial, Antonio Luiz Ferreira da Silva, para 

apresentar relatório conclusivo a este juízo no prazo de 60 (sessenta) 

dias a partir da carga, indicando as providências mais urgentes a serem 

adotadas com vistas a finalização deste feito falimentar, especialmente 

para realização dos ativos (arrecadação, avaliação e venda) e 

consequente consolidação do quadro e pagamento dos credores, sem 
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prejuízo da determinação para que apresente sua proposta de honorários 

profissionais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de destituição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 396399 Nr: 9432-35.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALCEU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS -DPVAT S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos, em correição. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que alega a existência de 

omissão na sentença de fls. 122/124v. No presente caso, não vislumbro 

qualquer das hipóteses que albergue a possibilidade de acolhimento dos 

presentes embargos, pois pretende a Embargante que este juízo altere a 

sentença proferida nos autos, sob a justificativa de omissão, sem trazer 

novos fundamentos/provas para tanto. É, portanto, demasiadamente 

exígua a via dos embargos aclaratórios. Somente são cabíveis na hipótese 

de contradição ou obscuridade na sentença, ou, eventualmente, ausente 

manifestação na decisão acerca de ponto relevante à demanda. Assim é 

que, insurge-se o Embargante, contra o próprio mérito da sentença 

proferida, de forma que a alegação de omissão é mero meio à finalidade 

que se busca, ou seja, a continuidade da demanda nestes presentes 

autos. A esse respeito, ou seja, com relação à pretensão de reforma do 

mérito da demanda, colaciono julgados do Supremo Tribunal Federal e do 

Superior Tribunal de Justiça: “[...] 5. A jurisprudência da Suprema Corte é 

assente no sentido de questão incabíveis os embargos de declaração 

quando a parte, a pretexto de esclarecer uma situação de obscuridade, 

omissão ou contradição, os utiliza com o objetivo de infringir o julgado e 

de, assim, viabilizar o reexame da causa. Precedentes. 6. Embargos de 

declaração rejeitados.” [STF, Tribunal Pleno, AP 481 EI/PA, relator Ministro 

José Antônio Dias Toffoli, DJe 19/2/2014 – sem grifo no original] “[...] 2. A 

mera desconformidade do embargante com a rejeição da tese que entende 

cabível não caracteriza omissão, devendo ser atacada pelo meio 

processual idôneo, e não pela via estreita dos embargos de declaração. 

[...].” [STJ, Terceira Seção, EDcl no AgRg 1131477/SP, relator Ministro Néfi 

Cordeiro, DJe 30/5/2014 – sem grifo no original]. Pelo do exposto, conheço 

dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, para, no mérito, 

REJEITÁ-LOS, mantendo, portanto, incólume a sentença anteriormente 

proferida. P.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 410458 Nr: 16894-43.2015.811.0002

 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: JOSE ARLINDO DO CARMO, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA 

E/OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:3722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5222

 Vistos, etc.

Primeiramente, retifiquem-se os registros do Sistema Apolo para constar 

como Administradora Judicial ALFAJUD – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, que 

deverá ser intimado na pessoa do seu responsável técnico o Dr. Antonio 

Luiz Ferreira da Silva.

 Considerando a nomeação da nova administradora judicial nos autos 

principais, determino a intimação da nova Administradora Judicial, para 

que, após a apresentação do relatório determinado nos autos principais 

(Cód. 219814), manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias úteis, acerca do 

crédito do habilitante.

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002321-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Raquel de Oliveira Corrêa (ADVOGADO(A))

ADRIANO SEBASTIAO LUCAS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO LAR CONSULTORIA E IMOBILIARIA LTDA - ME (RÉU)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

IVO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº1002321-12.2016.811.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO proposta 

por ADRIANO SEBASTIÃO LUCAS SANTOS em desfavor de BARACAT 

EMPEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e NOVO LAR CONSULTORIA E 

IMOBILIÁRIA LTA-ME, ambos devidamente qualificados nos autos. No 

decorrer da demanda, as partes firmaram acordo ID. 14670687, pugnando 

pela homologação extinção do feito, renunciando do prazo recursal. 

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. Expeça-se Alvará do 

valor depositado em Juízo em favor do consignado Baracat 

Empeendimentos Imobiliários Ltda, na conta indicada no respectivo acordo 

Item “2.A”. As partes ficam dispensadas do pagamento de custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Todavia, a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Honorários advocatícios, 

conforme ajustado. Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se 

e arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 21 de agosto de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004280-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINE DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias : , 21 de agosto de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004249-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

FLAUDIS DO NASCIMENTO MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 
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impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 21 de agosto de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002272-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

RAIMUNDA NONATA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 21 de agosto de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005884-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLE RODRIGUES BENEVIDES (AUTOR(A))

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 21 de agosto de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004682-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 21 de agosto de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004136-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

SINIER FERREIRA DA LUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 21 de agosto de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004160-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BATISTA CAMARA (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 21 de agosto de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004801-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA DA SILVA SERRANO (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 21 de agosto de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004670-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

LUZIA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 21 de agosto de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003185-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MANOEL VELOZO DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 21 de agosto de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 
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INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002228-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA MACIEL (REQUERENTE)

MARIA NEIDE MORAES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 21 de agosto de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001918-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO (ADVOGADO(A))

MARIA JUDITE DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 21 de agosto de 

2018 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007417-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

JOAO EUDES DE LIMA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 315867 Nr: 12224-30.2013.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA PEREIRA CAMACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - 

OAB:4165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT, LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:8212, VALDIR FRANCISCO 

DE OLIVEIRA - OAB:4862-A

 Vistos,

Expeço alvará em favor da parte Requerida tão somente do valor de R$ 

34.552,18 em razão da dedução do valor objeto de penhora no rosto deste 

processo, com fundamento na decisão anteriormente proferida (fl. 221).

Em tempo, observo que foi constituído auto de penhora no rosto deste 

processo, advindo de dívida fiscal, sobre o qual a Requerida argumentou 

que já havia dado cumprimento. Contudo, considerando a ausência de 

informações concretas do juízo solicitante, prudente que lhe seja oficiado 

para averiguar a satisfação do crédito e consequente possibilidade de 

baixa da restrição. Oficie-se à 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (Processo nº 2825-93.2012.4.01.3600), solicitando 

informações acerca de eventual satisfação do débito penhorado nestes 

autos (fls. 174/179), e consequente possibilidade de baixa da restrição, 

conforme noticiado pelo devedor.

Expeça-se o competente alvará em favor do perito para levantamento do 

valor correspondente a 50% dos honorários periciais – R$ 6.450,00 (R$ 

12.900,00), ressalvando que o restante será expedido após a realização 

da perícia.

Designe-se nova data para perícia técnica. Intimem-se todos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 413580 Nr: 18665-56.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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,

Trata-se de ação ordinária em fase de cumprimento de sentença. Diante 

do depósito de valores, aliada a manifestação da parte Exequente, reputo 

cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do NCPC. Autorizo o levantamento dos valores em 

favor da parte Exequente, na conta bancária de titularidade do beneficiário 

do crédito, com o destaque dos honorários contratuais, bem como dos 

honorários de sucumbência, na conta informada à fl. 158. Oportunamente, 

arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 383589 Nr: 1134-54.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:MT 10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:MT 4.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, julgo 

procedente, em parte, o pedido formulado nos presentes embargos à 

execução fiscal, para tão somente reconhecer a ausência de pressuposto 

processual no tocante a CDA nº 556/2006, nos termos do art. 485, inciso 

IV do CPC, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Deixo de condenar a parte 

Embargada, nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos 

termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a 

em honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

nos termos do Art. 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 

370).Segundo o teor do art. 496, § 3º do NCPC, resta dispensável o 

encaminhamento do feito ao segundo grau de jurisdição para reexame 
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necessário da sentença. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o desfecho nos autos 

principais, desapensem-se e aguarde-se por até 10 (dez) dias 

requerimento de execução deste julgado, relativamente à 

sucumbência.Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e 

cautelas legais.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 98607 Nr: 7805-11.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO JOÃO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO CORREA MARQUES 

- OAB:10622/O

 Vistos,

Bloqueio de conta corrente em que são creditados os proventos de 

aposentadoria. Foi efetuada a penhora “on line” do valor de R$ 9.618,44 

depositados na conta do Banco Bradesco, destinada ao depósito do 

benefício previdenciário percebido pelo Executado, conforme se comprova 

pelos documentos de fls. 17/24 (extratos da conta corrente coligidos nos 

autos em apenso). Impossibilidade de penhora do valor que 

comprovadamente é proveniente de aposentadoria (R$ 2.046,85). 

Inteligência do art. 833, inciso IV, do CPC. Posto isso, determino o 

desbloqueio e liberação do valor comprovadamente impenhorável (R$ 

2.046,85) em favor do Executado. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 75118 Nr: 7629-03.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS BORGES, DANIELA NODARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA NODARI - 

OAB:7307/MT, DANIELA NODARI BORGES - OAB:7307MT, Regis 

Fernando Niederauer da Silveira - OAB:3756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o Município de Várzea Grande para informar nos autos os dados 

bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e 

Titularidade), no prazo de até 05 (cinco) dias, para devolução de saldo 

remanescente, já determinado à fl. 204. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 53212 Nr: 7257-25.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES 

COMERCIAIS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NYLSON DA SILVA CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

OAB:8359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KETRIN ESPIR - OAB:3566-B

 Certifico que, procedo à intimação da Exequente, por intermédio de seu 

procurador, para manifestar acerca da(s) correspondências(s) 

negativa(s) devolvida(s) requerendo o que entender por direito, no prazo 

legal.

Larissa de Souza Gomes Moraes

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 546776 Nr: 13393-76.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCINDO NEVES DA COSTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIELLEN THAYANE MATOS DA 

SILVA - OAB:20.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Os Embargos foram opostos em face de Execução Fiscal, sendo esta 

regida por lei própria (Lei 6.830/80), que tem como premissa a garantia 

integral do juízo (art. 16, § 1º, LEF). Em contrapartida, não obstante a 

garantia da execução, para recebimento dos Embargos, deverão estar 

presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso, inclusive 

ser aditada a inicial para atribuição ao valor da causa, que deverá 

corresponder ao da execução fiscal, comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária, após regularizados os Embargos, conclusos para recebimento. 

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 301836 Nr: 22599-27.2012.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARFRIG -ARMAZ. E DEPÓSITO DE PROD. 

FRIGORIFICADOS, GONÇALINA MATILDE DA COSTA, JOSE FRANCISCO 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - 

OAB:5741, ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS- PROCURADOR DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE ROSÂNGELA HETZEL - 

OAB:8244, MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:MT 9.944

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Requerida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentarem contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 

581/590.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 287976 Nr: 7467-27.2012.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO JOSE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em sede de Agravo de Instrumento nº 1003515-87.2016.8.11.0000, foi 

deferida a liminar perquirida e, determinada a suspensão da decisão até o 

julgamento final do presente recurso. Assim sendo, determino o 

sobrestamento desta ação até o julgamento final do Agravo de Instrumento 

supracitado, devendo a parte interessada informar aos autos acerca do 

julgamento. Aguarde-se no arquivo provisório. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331108 Nr: 27398-79.2013.811.0002

 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: DEUSA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 
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artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Gerson Fanaia Pereira, Contabilista, CRC/MT- 

008440-007, com endereço profissional na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 

525, Sala 1010, Edifício Helbor Dual Business, Alvorada, Cuiabá – MT, CEP 

7 8 . 0 4 8 - 2 5 0 ,  T e l e f o n e  0 6 5  3 0 2 3 - 5 4 1 2  e  6 5  9 9 8 1 - 0 7 7 9 , 

fanaiar@terra.com.br, 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). Observem as partes que deverão disponibilizar ao experto 

os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 336200 Nr: 4649-34.2014.811.0002

 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: MAIZA MARTINEZ LELLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - 

OAB:6470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Gerson Fanaia Pereira, Contabilista, CRC/MT- 

008440-007, com endereço profissional na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 

525, Sala 1010, Edifício Helbor Dual Business, Alvorada, Cuiabá – MT, CEP 

7 8 . 0 4 8 - 2 5 0 ,  T e l e f o n e  0 6 5  3 0 2 3 - 5 4 1 2  e  6 5  9 9 8 1 - 0 7 7 9 , 

fanaiar@terra.com.br, 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). Observem as partes que deverão disponibilizar ao experto 

os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 346117 Nr: 12702-04.2014.811.0002

 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: BENIZE MARIA DE MIRANDA LIMA, VALDEMIRO 

BENEDITO DA SILVA, ELIZABETH DE JESUS LOPES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Gerson Fanaia Pereira, Contabilista, CRC/MT- 

008440-007, com endereço profissional na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 

525, Sala 1010, Edifício Helbor Dual Business, Alvorada, Cuiabá – MT, CEP 

7 8 . 0 4 8 - 2 5 0 ,  T e l e f o n e  0 6 5  3 0 2 3 - 5 4 1 2  e  6 5  9 9 8 1 - 0 7 7 9 , 

fanaiar@terra.com.br, 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). Observem as partes que deverão disponibilizar ao experto 

os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 370289 Nr: 19658-36.2014.811.0002

 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: ELISEU HEBER DA SILVA, JOSÉ CARLOS ALVES 

BRAGA, PAULO KLEUBER FERREIRA DA SILVA, RONALDO ROSA COSTA 

DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stefanny Fidelis Cardoso - 

OAB:15058, STEFFANNY FIDELIS CARDOSO - OAB:15058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Gerson Fanaia Pereira, Contabilista, CRC/MT- 

008440-007, com endereço profissional na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 

525, Sala 1010, Edifício Helbor Dual Business, Alvorada, Cuiabá – MT, CEP 

7 8 . 0 4 8 - 2 5 0 ,  T e l e f o n e  0 6 5  3 0 2 3 - 5 4 1 2  e  6 5  9 9 8 1 - 0 7 7 9 , 

fanaiar@terra.com.br, 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). Observem as partes que deverão disponibilizar ao experto 

os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 376467 Nr: 24128-13.2014.811.0002

 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: ACIMONIA BUENO DE ALMEIDA, ADELAIDE GALDINO 

DELGADO SAMPAIO, CLEIDE ARAUJO CAMARGO, CELI MINAS NOVAS, 

SUERLEI NUNES MINAS NOVAS, VERA LUCIA DE SOUZA DAL BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Gerson Fanaia Pereira, Contabilista, CRC/MT- 

008440-007, com endereço profissional na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 

525, Sala 1010, Edifício Helbor Dual Business, Alvorada, Cuiabá – MT, CEP 

7 8 . 0 4 8 - 2 5 0 ,  T e l e f o n e  0 6 5  3 0 2 3 - 5 4 1 2  e  6 5  9 9 8 1 - 0 7 7 9 , 

fanaiar@terra.com.br, 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). Observem as partes que deverão disponibilizar ao experto 

os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 247927 Nr: 7601-25.2010.811.0002

 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: MARIA LUIZA VERÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Procedam-se às anotações e retificações necessárias, inclusive na 

autuação, fazendo constar o presente como cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 535 do NCPC, intime-se a parte devedora para, em 

trinta dias, se quiser, apresentar impugnação. Decorrido o prazo “in albis” 

sem impugnação, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 251448 Nr: 10705-25.2010.811.0002

 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: ANGELO GONÇALO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:OAB/MT 10.603, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Procedam-se às anotações e retificações necessárias, inclusive na 

autuação, fazendo constar o presente como cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 535 do NCPC, intime-se a parte devedora para, em 

trinta dias, se quiser, apresentar impugnação. Decorrido o prazo “in albis” 

sem impugnação, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 253013 Nr: 11948-04.2010.811.0002

 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: BENILDES MARIA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Procedam-se às anotações e retificações necessárias, inclusive na 

autuação, fazendo constar o presente como cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 535 do NCPC, intime-se a parte devedora para, em 

trinta dias, se quiser, apresentar impugnação. Decorrido o prazo “in albis” 

sem impugnação, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 255096 Nr: 13207-34.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR BRIZOLA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Procedam-se às anotações e retificações necessárias, inclusive na 

autuação, fazendo constar o presente como cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 535 do NCPC, intime-se a parte devedora para, em 

trinta dias, se quiser, apresentar impugnação. Decorrido o prazo “in albis” 

sem impugnação, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 260033 Nr: 18323-21.2010.811.0002

 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: BENEDITO FILHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 

OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Procedam-se às anotações e retificações necessárias, inclusive na 

autuação, fazendo constar o presente como cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 535 do NCPC, intime-se a parte devedora para, em 

trinta dias, se quiser, apresentar impugnação. Decorrido o prazo “in albis” 

sem impugnação, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 264885 Nr: 3970-39.2011.811.0002
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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: RONECE FATIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORDANO BRUNO OLIVEIRA - 

OAB:7238, TAIS GONÇALVES MELADO - OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Procedam-se às anotações e retificações necessárias, inclusive na 

autuação, fazendo constar o presente como cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 535 do NCPC, intime-se a parte devedora para, em 

trinta dias, se quiser, apresentar impugnação. Decorrido o prazo “in albis” 

sem impugnação, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 320544 Nr: 16949-62.2013.811.0002

 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: ADALGISA COSTA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:MT 10.327-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Procedam-se às anotações e retificações necessárias, inclusive na 

autuação, fazendo constar o presente como cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 535 do NCPC, intime-se a parte devedora para, em 

trinta dias, se quiser, apresentar impugnação. Decorrido o prazo “in albis” 

sem impugnação, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 343874 Nr: 10995-98.2014.811.0002

 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: DEONIZIO BENTO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Procedam-se às anotações e retificações necessárias, inclusive na 

autuação, fazendo constar o presente como cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 535 do NCPC, intime-se a parte devedora para, em 

trinta dias, se quiser, apresentar impugnação. Decorrido o prazo “in albis” 

sem impugnação, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 349925 Nr: 15782-73.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE APARECIDA RODRIGUES PORTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Procedam-se às anotações e retificações necessárias, inclusive na 

autuação, fazendo constar o presente como cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 535 do NCPC, intime-se a parte devedora para, em 

trinta dias, se quiser, apresentar impugnação. Decorrido o prazo “in albis” 

sem impugnação, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 402019 Nr: 12397-83.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ELIAS ALENCAR MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT 14.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Procedam-se às anotações e retificações necessárias, inclusive na 

autuação, fazendo constar o presente como cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 535 do NCPC, intime-se a parte devedora para, em 

trinta dias, se quiser, apresentar impugnação. Decorrido o prazo “in albis” 

sem impugnação, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 317374 Nr: 13736-48.2013.811.0002

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO CAETANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNICE SILVA DOS SANTOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8938

 Vistos,

Defiro a devolução do prazo requerido na petição de fl. 613 - parte 

Requerida, devendo o mesmo iniciar a partir da intimação desta decisão. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 430859 Nr: 1395-82.2016.811.0002

 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: TERESA DE CAMPOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o requerido, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre 

a petição de fls. 78/79. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação 

volva-me os autos conclusos para deliberação. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 378187 Nr: 25436-84.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Manifeste-se a Exequente acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 346166 Nr: 12737-61.2014.811.0002

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO CUSTODIO PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CORBELINO LACCAL 

DA SILVA - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Manifeste-se a Exequente acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 292458 Nr: 12266-16.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BENEDITO WANTUIL C. CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Analisando o pedido de habilitação formulado pelos sucessores, entendo 

que a substituição da parte falecida pelos mesmos somente deverá ser 

admitida nos casos de inexistência de bens a inventariar, caso contrário, a 

substituição deverá ser pelo espólio.

Assim, deve(m) o(s) pretenso(s) sucessor(es), no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido de habilitação formulado:

a) Havendo bens a inventariar, comprovar a existência de espólio do 

exequente, indicando e qualificando o inventariante, nos termos dos 

artigos 75, inciso VII e 618, I, do NCPC;

b) No caso de inexistência de bens a inventariar ou tendo encerrado 

eventual processo de inventário, apresentar certidão negativa de 

inventário ou de encerramento do inventário ou declaração da inexistência 

de inventário extrajudicial firmada pelos sucessores;

Cumprida a determinação acima, intime-se a parte Ré para se pronunciar 

acerca do pedido de habilitação, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 690 do 

CPC). Em seguida, voltem os autos conclusos, imediatamente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 317845 Nr: 14198-05.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO COELHO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MARCO ALVES 

DE ALMEIDA, LOREVINO CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 6106, VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LOREVINO CONCEIÇÃO DA SILVA, Rg: 

24373958, Filiação: André Conceição da Silva e Fátima Maria da Silva, data 

de nascimento: 05/05/1987, brasileiro(a), natural de Rosário Oeste-MT, 

solteiro(a), cabeleireiro, Telefone 992790559. 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: No dia 09/03/2013 às 21:50, o requerente seguia em 

seu veículo particular "VW Gol 1.0 G5, placa NJD2378, pela Rua Brigadeiro 

Eduardo Gomes, indo em direção a um restaurante das proximidades, 

onde o esperavam sua namorada e seus familiares, quando foi abalroado 

na lateral esquerda de seu veículo por uma moto "Honda C/100 Bis ES, 

Placa JZG1122, de propriedade do 2º Requerido Marco Alves de Almeida, 

conduzida pelo 3º Requerido Lorevino Conceição da Silva, que cruzou a 

via preferencial, pela qual a requerente trafegava, desrespeitando o aviso 

de PARE, existente no local, conforme consta no Boletim de Ocorrência 

juntado aos autos, causando danos de grande proporções, além de 

constrangimento e aborrecimentos imensuráveis, tendo ajuizado a 

presente ação, sendo requeridos dentres autros pedidos: A citação dos 

requeridos, o 1º por mandado e o 2º e 3º requeridos por carta de citação, 

seja aplicada a responsabilidade objetiva ao Detran/MT, a declaração de 

litisconsorte passivo dos requeridos para responder a presente ação, 

condenando-os solidariamente ao pagamento da indenização por Danos 

Materiais e Morais, além das custas processuais e honorários 

advocatícios, periciais e contábeis, caso haja, atribuindo à causa, o valor 

de R$ 73.515,64.

Despacho/Decisão: Vistos,O réu Marco Alves de Almeida foi devidamente 

intimado (fl.118), para contestar a presente demanda, porém manteve-se 

inerte, deixando o prazo decorrer “in albis". Assim, decreto sua revelia, 

nos termos do art. 344 e seguinte, do NCPC, fazendo-se as anotações 

necessárias.Cite-se, por edital, com o prazo de 20 dias, o réu Lorevino 

Conceição da Silva, (Art. 259, I e III, do NCPC). Cite-se a parte Ré para 

apresentação de defesa no prazo de 15 dias úteis (art. 335, “caput”, 

NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 

389, ambos do NCPC).Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a 

parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da 

revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do 

NCPC).Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, conclusos 

para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento 

do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC).Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

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, NEIRTON FERREIRA DE 

ALMEIDA, digitei.

Várzea Grande, 21 de agosto de 2018

Divania Rosa Federici de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331103 Nr: 27393-57.2013.811.0002

 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: NEIDE MADALENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, 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). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.
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Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 332936 Nr: 1600-82.2014.811.0002

 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: SENIER FERREIRA DA LUZ SILVA, Luzil Crebes de 

Arruda, JORGE LEMES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, 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). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 334935 Nr: 3425-61.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIO CUNHA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - 

OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, 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). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 344311 Nr: 11339-79.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA OLIVEIRA MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, 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). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 346102 Nr: 12687-35.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCOLINA DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B, Francisca de Sá - OAB:16391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, 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). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 
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os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 374516 Nr: 22690-49.2014.811.0002

 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: BENEDITA GONÇALINA CURADO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY B. RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18.653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, 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). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 421725 Nr: 22873-83.2015.811.0002

 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: IRAÍDES MARIA DE OLIVEIRA, JOÃO BOSCO DE 

FARIAS, LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA, JOELMA MARIA VIEIRA DOS 

SANTOS, JOSAIDE NUNES FERREIRA LEITE, MARIA CONCEIÇÃO NEVES, 

ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO, SELMO DIMAS DE BARROS ROSA, ROBSON 

MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, CAMARA 

MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - 

OAB:18525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, 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). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 449969 Nr: 11876-07.2016.811.0002

 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: CARLA MARTINS SANCHEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISTÂNIO GOMES DA SILVA - 

OAB:2.631 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, 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). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 424570 Nr: 24392-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABELI DE ARRUDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA DE ARRUDA 

BARROS - OAB:11725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cumpre à parte credora formular o pedido de cumprimento de sentença, 

com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do art. 

534 NCPC. Intime-se a Impetrante, por seu procurador judicial, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito. 

Decorrido este prazo sem qualquer manifestação, arquive-se, com as 

baixas e anotações pertinentes. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 369458 Nr: 19024-40.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDENICE CAMPOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Manifeste-se a Exequente acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 340613 Nr: 8416-80.2014.811.0002

 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: CAREOLANO BENEDITO MORAIS DE MIRANDA, JOSE 

BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Luís Felipe Guimarães Pelluzi, economista, Corecon/MT nº 

2063, com endereço profissional na Rua Madri, nº 527, Residencial Torres 

de Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP 78048-076, Telefone 065 

98102-1334, pelluzi@gmail.com, 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). Observem as partes que deverão disponibilizar ao 

experto os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004590-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

SHIRLEIDES NERES SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004590-24.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): SHIRLEIDES NERES SANTOS 

Requerido: RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando as 

partes a manifestarem sobre o laudo pericial ID n. 12337932, no prazo de 

dez dias. . OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 21 de agosto de 2018 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005299-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

MARLY SANTANA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003177-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

NOEMIA ROSA DE AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Defiro o pedido retro de dilação de prazo de 30 (trinta) dias para 

juntar nos autos cópia da vida funcional atualizada. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008488-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

AILTON PARREIRA DE MENDONCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Tendo em vista que a audiência de conciliação foi cancelada 

conforme despacho de Id. 14229234, intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, se manifestar sobre a contestação e os documentos que a 

acompanha, nos termos do art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007440-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FIGUEIREDO DA SILVA (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0500001-17.2015.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI SOARES DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

JULIO LEITE JUNIOR (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para promover a execução da sentença, 

no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000473-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ROGERIO NAVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ARNALDO SOARES DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ANTONIO CLAUDIR HARTMANN (RÉU)

REGIVALDO DIOGENES DE FRANCA (RÉU)

Antonio Correa da Costa (RÉU)

Outros Interessados:

R. A. I. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Vistos... Cumpra-se integralmente o que se ordenou no despacho 

inaugural, intimando-se a Fazenda Pública Municipal para que se manifeste 

sobre eventual interesse no processo, em 15 dias. Cumpra-se também o 

que se requereu pela União na peça juntada à página 73, intimando-se a 

parte autora para juntar aos autos cópia da matrícula do imóvel 

ucucapiendo, no prazo de 15 dias. Após, uma vez juntados os 

documentos, dê-se vista à União para nova manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002581-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN (ADVOGADO(A))

JOAO BOSCO TENUTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, JOÃO BOSCO TENUTA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Obrigação de Fazer para Cumprir o Dever Político-Constitucional de 

Prestar Serviço de Saúde c/c Pedido de Tutela de Urgência”, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, 

igualmente qualificado, objetivando, liminarmente, fosse o réu compelido a 

garantir todos os meios necessários ao fornecimento do procedimento 

cirúrgico pleiteado na inicial. Esclarece-se que o requerente apresenta 

quadro clínico de “fratura de rádio distal articular a esquerda”, havendo 

solicitação médica de realização do procedimento cirúrgico, todavia foi 

informado pelo Hospital Metropolitano de que não há material para a 

realização do procedimento indicado. O pedido veio instruído com 

documentos. Instado a se manifestar, o Núcleo de Apoio Técnico – NAT 

emitiu o seu parecer, sendo posteriormente indeferida a antecipação de 

tutela (Id. 6097925). Houve interposição de recurso contra essa decisão, 

sendo deferida a tutela de urgência pela instância superior. O Estado de 

Mato Grosso contestou o pleito (Id. 6803101), e arguiu no mérito, que a 

realização de procedimentos inerentes ao tratamento de saúde de forma 

indiscriminada, sem a observância dos programas de distribuição 

obrigatória, causa enorme desequilíbrio ao sistema, beneficiando um 

paciente em detrimento de inúmeros outros, tendo em vista que a saúde 

pública pauta-se pelo princípio da universalidade, isto é, busca atender o 

maior número de pessoas possíveis, sendo eleitas as substâncias e 

tratamentos indispensáveis para o combate ao mal. Aduz que o 

requerente não comprovou sua incapacidade econômica de suportar o 

tratamento pleiteado, vez que a proteção constitucional se destina apenas 

ou preferencialmente aos necessitados. Expressa que a multa diária para 

casos de descumprimento de ordem judicial consiste em medida coerente 

com a noção processual. Contudo, a fixação dos prazos exíguos mesmo 

em caráter de urgência e as atuais dinâmicas de aplicação das multas por 

descumprimento nos casos relacionados à saúde judicializada fazem com 

que o Poder Público cumpra a destempo o ordenado, sofrendo com a 

penalização pecuniária derivada da multa coercitiva. Desse modo, diz que 

a aplicação de bloqueio de valores na conta corrente do Estado de Mato 

Grosso apresenta uma medida com maior efetividade e de menor 

onerosidade. Salienta a necessidade de se utilizar a tabela disponibilizada 

pelo Sistema de Unificado de Saúde – SUS, a fim de tutelar a saúde do 

cidadão sem prejuízo do erário. É a síntese do necessário. Decido. 

Observando o conjunto probatório, nota-se que a lide está suficientemente 

instruída com documentos necessários à elucidação da matéria, 

dispensando, por isso, maior dilação probatória, vez que os documentos 

contidos nos autos atestam a gravidade do quadro de saúde do autor, 

bem como a urgente necessidade de realização de procedimento 

cirúrgico. A jurisprudência pátria, sobretudo a de Mato Grosso, tem se 

posicionado no sentido de que não há que se falar em cerceamento de 

defesa quando os documentos juntados aos autos suprem a necessidade 

de produção de provas, possibilitando o julgamento antecipado da lide 

(TJMT – Apelação / Reexame Necessário, 41098/2013, Quarta Câmara 

Cível – Rela. Des. Serly Marcondes Alves, j. 7.2.2014, p. DJe 14.2.2014). 

Exsurge dos autos que o cerne da controvérsia reside na aferição do 

apontado direito do autor ao tratamento ao tratamento de saúde na 

realização de procedimento cirúrgico em hospitais conveniados ou 

particulares. Conforme estabelece o art. 6º da Constituição Federal, o 

direito à saúde é considerado direito social fundamental, posto que 

inserido no Título II, dos Direitos e Garantias Fundamentais, além de ser 

tido como direito subjetivo de todos e dever do Estado de protegê-lo e 

garanti-lo “mediante políticas sociais e econômicas”, nos termos do art. 

196 da Carta Magna, sendo, ainda de relevância pública as ações e os 

serviços de saúde, como se colhe do art. 197 da Carta. Na condição de 

direito social – diferentemente do que ocorre, por exemplo, com o direito 

de liberdade, caracterizado por uma dimensão negativa em que a mera 

omissão estatal já o garante – o direito à saúde possui natureza 

predominantemente positiva, ou seja, que necessita de prestações do 

Estado na forma de recursos públicos para ser efetivamente garantido, o 

que resulta no principal argumento contrário à sua judicialização, conforme 

esclarece a doutrina (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo 

Gonet. “Curso de Direito Constitucional”, 7ª edição, São Paulo: Saraiva, 

2012, p. 677-678). Tal particularidade justifica algumas pertinentes 

alegações por parte do Estado, corriqueiras em casos como o que se 

examina aqui, a exemplo da “teoria da reserva do possível”, consistente 

em obstáculo de cunho orçamentário e financeiro para poder atender à 

demanda individual de cada cidadão sem prejudicar a coletividade e o 

direito individual dos demais, cabendo acrescentar que, mesmo dispondo, 

o Estado, hipoteticamente, de todo o recurso imaginável para suprir as 

solicitações de todos no âmbito da saúde, não se pode ignorar que, ainda 

assim, seria faticamente impossível satisfazer todos e ao mesmo tempo, 

impondo-se proceder às escolhas, em benefício de uns e em detrimento 

de outros, o que “implica, consequentemente, divergências sobre a justiça 

e correção dessas escolhas.” (NOVAIS, Jorge Reis. “Direitos Sociais. 

Teoria Jurídica dos Direitos Sociais Enquanto Direitos Fundamentais”, 1ª 

edição, Coimbra Editora, 2010, p. 124). Outra alegação comum e 

igualmente de fundada relevância, ao menos parcial, é a da possível 

violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que o Poder 

Judiciário, uma vez invocado para agir em demandas como esta, por não 

dispor das informações próprias do Poder Executivo para a concretização 

de uma pretensão ligada aos direitos sociais, não reúne condições para 

analisar as consequências que virão da destinação dos recursos públicos 

em prol de um e em prejuízo do todo. Cumpre ressaltar que mesmo diante 

das dificuldades vislumbradas acima – mas sob o entendimento de que as 

normas dos direitos sociais, no Brasil, ao contrário da maioria das nações 

igualmente regidas por Constituições que estabelecem o Estado 

Democrático de Direito, “têm aplicação imediata”, assim como todas as 

demais normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, por 

força do disposto no § 1º do art. 5º da Constituição Federal, não se 

definindo, portanto, como normas meramente programáticas, mas de 

pronta eficácia, ou seja, exigível em juízo – vem prevalecendo o 

entendimento de que os artigos 196 e 197 da Carta Maior autorizam o 

Poder Judiciário a ordenar o cumprimento das políticas públicas ali 

definidas, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pinçada 

a seguir pela doutrina: “a essencialidade do direito à saúde fez com que o 

legislador constituinte qualificasse como prestações de relevância pública 

as ações e serviços de saúde (CF, art. 197)”, legitimando a atuação do 

Poder Judiciário nas hipóteses em que a Administração Pública descumpra 

o mandamento constitucional em apreço.” (MENDES, Gilmar Ferreira; 

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit., p. 696-697, citando trecho do 

voto do Min. Celso de Mello, relator no AGR-RE 271.286-8, DJ de 

12.9.2000) Com efeito, seguindo o raciocínio externado acima e conferido 

em reiterada jurisprudência do STF, com especial destaque para a decisão 

proferida na STA 175/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29.4.2010, não estará 

o Poder Judiciário interferindo na autonomia de outro Poder, mas 

cumprindo o seu papel, nos casos em que se busca “apenas coibir 

omissões do poder legislativo e executivo, ou exigir o cumprimento de 

legislação e políticas públicas já existentes, hipótese na qual se enquadra 

a noção de direitos derivados a prestações”, nisso se distinguindo a 
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atuação não afeita ao Judiciário, qual seja a das situações nas quais está 

em causa a exigência de prestações originárias, segundo lições 

encontradas na doutrina (SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz 

Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Curso de Direito Constitucional”, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 564). “Isso porque, ao deferir uma 

prestação de saúde incluída entre as políticas sociais e econômicas 

formuladas pelo SUS, o Judiciário não está criando política pública, mas 

apenas determinando o seu cumprimento.” (MENDES, Gilmar Ferreira; 

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit., p. 725) Adicionado a esse 

entendimento, o STF vem sustentando, em relação ao entrave que a 

“reserva do possível” representa para a concretização dos direitos 

sociais não simplesmente programáticos, que a alegada impossibilidade de 

atendimento da demanda, isto é, de fornecer as prestações 

(medicamentos, procedimentos, exames etc.) deve ser demonstrada pelo 

Poder Público, a quem incumbe o ônus da prova (STA 268-9/RS, rel. Min. 

Gilmar Mendes, j. 22.10.2008). Ainda no tocante à reserva do possível, a 

invocação do mínimo existencial como forma de garantir uma vida 

condigna é considerado critério de relevância capaz de prevalecer num 

juízo de ponderação e de, assim, relativizar o obstáculo gerado pela 

alegação comumente utilizada pelo Estado para justificar a impossibilidade 

de atendimento à demanda ou de cumprimento da ordem judicial que o 

impõe. A jurisprudência do STJ tem delimitado o tema: ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE 

JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO 

POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, 

saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico 

supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os 

outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à 

saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em 

legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, 

em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao 

disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira 

que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em 

Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o 

direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, 

tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, 

descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de 

programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de 

Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade 

e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício 

de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou 

cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente. 5. A reserva do 

possível não configura carta de alforria para o administrador 

incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa 

humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão 

estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio 

médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" 

frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do 

administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas 

estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às 

necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração 

orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, 

as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são 

plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a 

esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento 

do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos 

Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo 

discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente 

da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à 

dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando 

esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso 

Especial provido.” (STJ – Resp 1068731/RS – Segunda Turma, Rel. Min. 

Herman Benhamin, j. 17.2.2011, p. Dje 8.3.2012). Os documentos que 

instruem o pleito comprovam, à saciedade, a doença da qual está 

acometida o autor, bem como a urgente necessidade do procedimento 

cirúrgico como forma de restabelecer o seu quadro de saúde. Igualmente 

restou demonstrado a hipossuficiência financeira do autor e de seus 

familiares, que não possuem condições de suportar as despesas do 

tratamento. Assim, considerando a negativa/omissão do réu em prestar 

atendimento ao autor, que não possui meios para custear o tratamento, 

impõe-se o acolhimento do pedido exposto acerca do tratamento. Diante 

do exposto, com fulcro no art. 196 da Constituição Federal, julgo 

procedente o pedido contido na inicial, em caráter satisfativo em relação 

ao autor João Bosco Tenuta, condenando, assim, o réu, por meio da 

Secretaria de Saúde Estadual, a disponibilizar a realização de 

procedimento cirúrgico, exatamente como pleiteado na inicial. Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§ 2º, do CPC, considerando, para tanto, a natureza e a importância da 

causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. Fica o 

réu isento do pagamento das custas e das despesas processuais, salvo 

os valores despendidos pela parte autora, nos termos do art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001. Deixo de recorrer, de ofício, em virtude de o direito 

aqui buscado não ultrapassar 100 salários mínimos (art. 496, do CPC). 

Decorrido o prazo recursal, dê-se vista dos autos à parte autora para 

requerer o que de direito. Havendo recurso e apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior para os devidos 

fins (§ 3º, artigo 1.010, CPC). P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000243-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS DE SOUZA LEMES (REQUERENTE)

DEBORA RODRIGUES MARCANTONIO (ADVOGADO(A))

WESLLY BUMER DE SOUZA LEMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CONSORCIO VLT CUIABA - VARZEA GRANDE (REQUERIDO)

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI (ADVOGADO(A))
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WESLLY BUMER DE SOUZA LEMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CONSORCIO VLT CUIABA - VARZEA GRANDE (REQUERIDO)

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Cumpra-se conforme ordenado no Termo de Audiência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001664-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DOS REIS GONCALVES CAMPOS (AUTOR(A))

MARIESI TEIXEIRA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Restando decidido na sentença que os valores da efetiva 

defasagem remuneratória devida aos servidores públicos municipais 

deverão ser apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos 

termos do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI 

PEREIRA DE MORAIS, Contador CRC/MT 019162/O, para realização de 

perícia contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda 

salarial por parte do servidor, com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC. Deverá o Sr. Perito cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi atribuído, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos 

formulados pelas partes, bem como apresentando o laudo correspondente 

na secretaria no prazo máximo de 30 dias após realização da perícia. 

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão. 

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais. Prestadas as informações, ouça-se a parte exequente e 

executada sobre a proposta de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, 

após, conclusos os autos. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 238870 Nr: 373-96.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEM, FMDLN, EMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENS PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DE ALMEIDA CORREA - 

OAB:15802

 Visto...

Tendo em vista o parcelamento do débito tributário, defiro o pedido retro, 

ordenando a suspensão do processo pelo prazo requerido (fls.85-86).

Decorrido o prazo, ouça-se a parte exequente no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 64256 Nr: 525-57.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA SANTO ANDRÉ LTDA, ANDRE 

SILVESTRIN GUIMARAES, CARLOS SILVESTRIN GUIMARÃES, JOSE 

EDUARDO GUIMARÃES VIEIRA, MARIA LUIZA SILVISTRIN GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO - 

PROC.EST. - OAB:3892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615

 Visto...

Tendo em vista que o débito tributário encontra-se em fase de 

cumprimento do acordo entabulado na compensação, defiro o pedido 

retro, ordenando a suspensão do processo pelo prazo solicitado (fl.74).

Decorrido o prazo, ouça-se a parte exequente no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 79559 Nr: 1977-68.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLI INFORMATICA LTDA, ELSON FREITAS 

BERTHOLDO DE SOUZA, CELI RIBEIRO SOARES, ALVARO LUIZ MOREIRA 

DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Santos da Silva - 

OAB:11794

 Visto...

Defiro o pedido retro, a fim de que seja procedida busca, via RENAJUD, em 

nome dos executados Poli Informática Ltda (CNPJ nº 37.489.259/0001-58), 

Elson Freitas Bertholdo de Souza (CPF nº 825.898.288-53), Celi Ribeiro 

Soares (CPF nº 393.878.281-15) e Alvaro Luiz Moreira de Faria ( CPF nº 

046.641.438-26).

Sendo frutífera a busca, expeça-se mandado de citação, penhora, 

avaliação e remoção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 373938 Nr: 22263-52.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B, JOAO PAULO MORELLO - 

OAB:112569, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:17497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Com fulcro no art. 1010, § 3°, do CPC, ordeno sejam remetidos os autos à 

instância superior para os devidos fins.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 330322 Nr: 26614-05.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JORAMI GODOY MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES - 

OAB:16860, ROBERTO WAGNER BARRETO BARRIOS - OAB:22723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Intime-se o requerido para cumprir a ordem judicial de fl. 255, no prazo de 

10 dias, depositando os honorários periciais arbitrados nos autos, sob 

pena de bloqueio de valores nas contas públicas do Estado. Decorrido o 

prazo, imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 220827 Nr: 1053-18.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DA BORRACHA COMERCIAL L.T.D.A, 

MARTINIANO JOAQUIM DA COSTA NETO, Diogenes Cristiano Eller Júnior, 

Romilda Alves Costa Eller, GERALDO JOÃO DA COSTA, PRISCILA COSTA 

ELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 
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OAB:2249, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249 MT

 Autos n. 6822-31.2014.811.0002 (código 338643)Exequente: Ministério 

PúblicoExecutado: Coreolano Benedito Moraes de MirandaVistos...O 

executado Geraldo João da Costa, sócio majoritário da Casa da Borracha 

LTDA, noticia, através da peça de fls. 316-327, que houve acordo de 

parcelamento no processo de compensação da CDA objeto destes autos, 

conforme atesta a inclusa certidão positiva com efeitos de negativa e que 

o débito existente refere-se apenas à cota parte do ente público municipal 

e do FUNJUS, sendo, por isso, possível a compensação do valor devido 

com o valor bloqueado com vistas à quitação do parcelamento e, por 

consequência, o levantamento da constrição judicial recaída sobre os 

imóveis, bem como a compensação do valor bloqueado com o acordo de 

parcelamento.Mais adiante, seis meses após, retorna aos autos e afirma 

que atualmente é o único sócio majoritário da empresa executada e que, 

no ano seguinte ao bloqueio “on line” realizado em 2015, ressarciu o ex 

sócio Martiniano Joaquim da Costa Neto de todo o dinheiro que foi 

bloqueado em sua conta corrente. Assim, requer sejam os valores 

desbloqueados e transferidos para a conta corrente da empresa Casa da 

Borracha (fls. 331-340).A Fazenda Pública, por sua vez, discorda da 

pretensão, ao argumento de que não é permitida a compensação, quando 

o processo de execução já estiver garantido por dinheiro já depositado, 

penhorado ou bloqueado por determinação judicial (art. 11 da Lei Estadual 

n. 8.672/2007), sobretudo por ter sido efetivada a constrição antes do 

parcelamento da dívida.(...) Por esses fundamentos, indefiro os pleitos, 

ordenando, em prosseguimento ao processo, seja intimada a Fazenda 

Pública para informar nos autos, em 15 dias, eventual saldo residual da 

dívida, quando, então, será analisado o pedido de transferência dos 

valores bloqueados para a conta corrente do Estado.Intimem-se.Várzea 

Grande-MT, 15 de agosto de 2018. JONES GATTASS DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 327248 Nr: 23572-45.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PROVEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA PENHA CORRÊA - 

OAB:8119/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ouça-se a exequente acerca da manifestação retro, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido esse prazo, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 301278 Nr: 22019-94.2012.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONE JOSE DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO CARLOS JOSÉ DE BRITO, ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Submeta-se o caso destes autos ao CAPS Várzea Grande, sediado na 

Av. Castelo Branco, n. 2.333 – Jardim Imperador (Coordenação de Saúde 

Mental), sob a coordenação de Soraya Danysa Mitter Simon, Assistente 

Social, com quem conversei na data de hoje, via telefone, a fim de que o 

requerido seja periciado por um dos médicos da rede Municipal de Saúde, 

quais sejam, Rafaela Untar de Oliveira, Gabriela Antonioli de Souza Trentin, 

Aline de Alcântara Magnani Bezerra, Sabrina da Fonseca e Nicolau Ávila 

Cruz, a quem caberá emitir laudo médico, atestando a necessidade de 

internação para tratamento toxicológico ou atendimento ambulatorial.

 Considerando que o atendimento será de segunda a sexta-feira, nos 

períodos matutino, das 8 às 11h, vespertino, das 14 às 17h, e de segunda 

a quinta, no horário noturno, das 18 às 21h, determino seja intimada a 

parte autora para comparecer ao local juntamente com o requerido num 

desses períodos para avaliação, cabendo à Sra. Coordenadora informar a 

este juízo todas as providências tomadas a partir do comparecimento, 

quando começará a fluir o prazo de 10 dias para o encaminhamento do 

laudo médico correspondente pela coordenação do CAPS.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 110797 Nr: 6478-94.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA ZILMA PIRES RIGAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, WLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de “execução de sentença” promovida por Maria Zilma 

Pires Rigazzo, na qual se pretende o recebimento da quantia de R$ 

28.419,50 (vinte e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta 

centavos) referente ao valor das parcelas pretéritas de benefício 

previdenciário e mais R$ 19.764,80 (dezenove mil, setecentos e sessenta 

e quatro reais e oitenta centavos) de honorários advocatícios. (...) . 

Considerando que o executado 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”. 

Sendo assim, condeno as partes ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, 

devendo a verba ser suportada em igual proporção entre as partes. Em 

razão da gratuidade da justiça, suspenso a cobrança em relação à autora, 

nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Os honorários devidos à parte 

exequente deverão ser acrescidos no valor do débito principal (§ 13º). Em 

virtude da natureza alimentar da verba honorária e por pertencer ao 

advogado, não há se falar em compensação, nos termos do § 14º, do art. 

85, do CPC. Juntada aos autos a nova planilha, à contadoria para aferição, 

em 5 (cinco) dias, após, ouvidas as partes em igual prazo, conclusos para 

homologação do cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 374226 Nr: 22488-72.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA RITA BULHÕES, LAURA FATIMA DA SILVA 

OLIVEIRA, LUIZA MARIA DA COSTA, VERA LUCIA MARQUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o ente público municipal 

argumentou que o valor pretendido ultrapassa o limite estabelecido na 

Resolução n. 232/2016, do CNJ, que fixa os valores dos honorários a 

serem pagos aos peritos, no âmbito da justiça de primeiro e segundo 

graus e pede a redução para R$ 300,00 (trezentos reais).

 Tem-se, entretanto, que o inconformismo da Fazenda Pública Municipal 

não possui força suficiente para desconstruir os parâmetros expostos 

pelo Sr. Perito para realização dos trabalhos periciais que, como se vê, 

envolvem cálculos complexos, o que demandará tempo e cuidado, 

reputando, assim, justo o valor pretendido, especialmente porque a própria 

Resolução n. 232/2016 prevê, em seu art. 2º, § 4º, que o limite fixado 

poderá ser ultrapassado em até 5 vezes.

 Diante do exposto, fixo os honorários periciais em R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais) por autora, ficando, assim, homologada a proposta de fl. 

414-v para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, 

determino seja intimado o ente público municipal para o depósito integral do 

valor, no prazo de 10 dias. Depositado o valor, transfira-se 50% 

(cinquenta por cento) da quantia à conta bancária do Sr. Perito, 

intimando-se, após, este, para indicar data, hora e local para o início dos 

trabalhos periciais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 343402 Nr: 10590-62.2014.811.0002
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMARA GOMES PEDROSO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, se pronunciar 

sobre a impugnação retro. Decorrido o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 346106 Nr: 12691-72.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINETE RODRIGUES DE MORAES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE/MT - OAB:11789

 Vistos.

Homologo, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, os cálculos de fls. 

265 e 273-277, expeça-se os correspondentes requisitórios.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 429318 Nr: 390-25.2016.811.0002

 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: ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:15687/E, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na Ação 

Declaratória c/c Ação Condenatória ao Pagamento das Diferenças 

Salariais Decorrentes da Conversão de Cruzeiro Real para URV (Unidade 

Real de Valor) intentada por Roberto Luiz de Oliveira Lima em face do 

Estado de Mato Grosso, declarando, assim, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, bem 

como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código 

de Processo Civil, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom 

trabalho desenvolvido pelo profissional e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço. Contudo, suspendo a condenação, em virtude da gratuidade 

deferida. Havendo interposição de recurso e apresentadas as 

contrarrazões, instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.P. R. I. C.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329375 Nr: 25688-24.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. PEREIRA DE FREITAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): E. PEREIRA DE FREITAS ME, CNPJ: 

04513929000175. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

E. PEREIRA DE FREITAS ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de ISSQN Estimado - próprio, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 84/2013, 85/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/11/2013

 - Valor Total: R$5.629,33 - Valor Atualizado: R$5.249,33 - Valor 

Honorários: R$380,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais 

embargos.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de agosto de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331513 Nr: 241-97.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO LOUSA FAUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ AUGUSTO LOUSA FAUSTINO, CNPJ: 

07938979000192. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/01/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de LUIZ 

AUGUSTO LOUSA FAUSTINO, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de descumprimento de disposição legal, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3984/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/12/2013

 - Valor Total: R$2.837,00 - Valor Atualizado: R$2.587,00 - Valor 

Honorários: R$250,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais 

embargos.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 
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digitei.

Várzea Grande, 21 de agosto de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377581 Nr: 24994-21.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANE CAMARGO DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA- 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEANE CAMARGO DA SILVA ME, CNPJ: 

37473808000104. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

JEANE CAMARGO DA SILVA ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de alvará, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 1148/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

 - Valor Total: R$2.146,61 - Valor Atualizado: R$1.896,61 - Valor 

Honorários: R$250,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais 

embargos.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 21 de agosto de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 89618 Nr: 11117-29.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA EUZILA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS KERSTING 

ROQUE - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE V. GRANDE/MT - 

OAB:7258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILANA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:16.636

 Diante do exposto, evidenciada a prescrição do crédito tributário cobrado 

nesta Execução Fiscal relativo ao exercício financeiro de 2000, com 

fundamento no art. 156, V, e 174, ambos do CTN, reconheço-a, 

declarando, assim, extinta a execução com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, II, do CPC, em relação ao referido exercício 

financeiro.Condeno o executado ao pagamento das custas processuais. 

Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento de honorários 

advocatícios por já terem sido pagos diretamente à parte, conforme noticia 

a peça retro.Proceda-se ao levantamento dos valores bloqueados em 

favor do executado tão logo declinado por este o numero da conta 

corrente. Transitada em julgado dê-se baixa, anote-se e arquive-se com 

anotação no cartório distribuidor de pendência de custas, nos termos do 

Provimento n. 12/2017-CGJ.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 89932 Nr: 10991-76.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONITA COSTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO - 

OAB:5.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER JOSE MENEZES 

ALVES - OAB:13.379/MT

 Visto...

A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, qualificada nos 

autos, propôs “Ação de Execução Fiscal” em face de JONITA COSTA 

ALVES, igualmente qualificada, objetivando, em síntese, o recebimento da 

quantia de R$ 2.835,97 (dois mil oitocentos e trinta e cinco reais e noventa 

e sete centavos), alusiva às dívidas ativas do imóvel com inscrição 

imobiliária nº 30250301060000, estas relacionadas aos anos de 2000 a 

2004.

 Devidamente citada, decorreu em branco o prazo para que a executada 

pagasse o valor da dívida ou garantisse a execução, o que ocasionou a 

aplicação de bloqueio online, através do Sistema BacenJud.

 O feito prosseguiu normalmente até que aportou aos autos a peça de fls. 

156-159, onde a Fazenda Pública informa o pagamento integral dos 

débitos tributários exequendos e requer a extinção do processo.

É a síntese do necessário.

Decido.

Tendo o débito exequendo sido pago, conforme atestam os documentos 

carreados aos autos, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo 

Civil, DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Condeno a executada ao pagamento das custas processuais. Por outro 

lado, deixo de condená-la em honorários advocatícios, tendo em vista que 

tal verba já foi paga diretamente à parte exequente, conforme se observa 

do documento de fl. 156.

Proceda-se ao levantamento da restrição ordenada nos autos sobre o 

veículo identificado e caracterizado às fl. 143-144.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se, com anotações 

no distribuidor quanto à pendência de custas, nos termos do Provimento n. 

12/2017 - CGJ.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 270835 Nr: 11197-80.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO GALANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que manifeste sobre a 

devolução da (s)correspondência (s)retro, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 344949 Nr: 11852-47.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE B. DANTAS BORGES - 

OAB:13.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para declinar nos autos o número 

da conta corrente, da agência bancária e do CPF, para a transferência 

dos valores referente a Requisição de Pequeno Valor, fixando-se para 

isso prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 242280 Nr: 3434-62.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA LOUZE DE OLIVEIRA ZANCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL EVENTOS LTDA, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT, JOSÉ CARLOS DE FREITAS, RICARDO 

MALDONADO CESPEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS 

- OAB:16405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:OABMT 2.301/A, EDUARDO MAHON - OAB:6363, 

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - OAB:N° 9.564/MT, SELMA PAES - 

OAB:183.956

 (...) Como se vê, no caso em discussão, a correção monetária deve ser 

aplicada pelo IPCA-E e os juros de mora conforme o índice de 

remuneração da caderneta de poupança no período posterior à vigência 

da Lei n. 11.960/2009.A despeito disso, em que pese as partes não 

tenham observado tais preceitos e nem poderiam, uma vez que o 

julgamento é posterior à data da execução e da impugnação, tal 

entendimento deve ser adotado, sem que isso incorra em condenação das 

partes em honorários, exceto no que se refere aos juros, pois claramente 

restou demonstrado que a exequente agiu com excesso, na medida em 

que aplicou juros de 1% (um por cento) ao mês, em desacordo com a 

legislação a jurisprudência vigente desde à época da sentença 

(1.11.2013).Desse modo, restando parcialmente configurado o apontado 

excesso de execução, acolho, em parte, a impugnação e, por 

consequência, determino a intimação do exequente para, em 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos nova planilha atualizada do débito, excluindo da 

cobrança os lucros cessantes, bem como atualizando os valores pelo 

IPCA-E, com juros de mora pela taxa Selic até a vigência da Lei n. 

11.960/2009 e, a partir de então, segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança. Condeno a exequente ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do proveito 

econômico obtido (excesso traduzido na diferença verificada entre os 

juros inicialmente aplicados e aqueles efetivamente devidos, somada aos 

lucros cessantes), nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, 

levando-se em conta a natureza da causa e o tempo exigido para o 

serviço do profissional.Suspendo, porém, a cobrança em razão da 

gratuidade de justiça (art. 98, CPC). Juntada aos autos a nova planilha, à 

contadoria para aferição, em 5 (cinco) dias, vindo-me, após, conclusos 

para homologação do cálculo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 380121 Nr: 26796-54.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL TELHA INDSTRIA E COMERCIO 

LTDA, CARLOS FRANCISCO NOVAIS DA SILVA, ARISTIDES DA SILVA, 

CRISTIANY NADIR NOVAIS SILVA, ARIANY CARLA NOVAIS SILVA, 

LAURETE D AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO POSSIEDE ARAUJO 

- OAB:17701 MS, JOSIENE DA COSTA MARTINS - OAB:OAB/MS 10.296, 

NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - OAB:8575, PHILIPPE ABUCHAIN DE 

ÁVILA - OAB:17.900

 Em face de todo o exposto, julgo procedente o pedido formulado na 

exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva 

do executado Carlos Francisco Novais da Silva, determinando a sua 

exclusão do processo, declarando-o extinto sem resolução do mérito em 

relação à excipiente, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, com o prosseguimento do feito em relação aos demais 

executados.Condeno a Fazenda Pública Estadual nos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC. Transitada em julgado 

esta decisão, proceda-se à retificação dos autos e às demais 

providências concernentes à exclusão do executado/excipiente da 

execução.Prossiga-se com a execução, independentemente do trânsito 

em julgado, intimando-se a exequente para requerer o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para, nos termos do art. 10, do CPC, 

se manifestar sobre eventual ilegitimidade das executadas Ariany Carla 

Novais Silva e Cristiany Nadir Novais Silva, uma vez que estas também se 

retiraram do quadro societário da empresa executada antes do fato 

gerador do crédito tributário, segundo se infere da “Alteração do Contrato 

Social” (fl. 23-v).Decorrido esse prazo, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.Várzea Grande, 10 de agosto de 2018.JONES GATTASS 

DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 493862 Nr: 10382-73.2017.811.0002

 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: MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SILVÉRIO DA SILVA, ÂNGELA MARINA 

DE CARVALHO, ESTADO DE MATO GROSSO, FABIANO COSTA 

MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando que os três primeiros requeridos não foram citados 

pessoalmente, com suporte no parágrafo único do art. 862 do antigo 

Código de Processo Civil, sem correspondência no novo instituto 

processual civil, bem como no art. 178 do CPC, determino seja dada vista 

dos autos ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 233691 Nr: 13731-65.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA BUENO & RIBEIRO LTDA (NOME DE 

FANTASIA CASA RURAL), MARCELO DE ALMEIDA RIBEIRO, JORGE DE 

ALMEIDA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL ANDERSON AZEVEDO 

ACHITTI - OAB:19.332/O

 Vistos.

Cuida-se de pedido de desbloqueio de saldos bancários tidos como 

oriundos de salários, formulado pelo executado Jorge Bueno.

 Segundo prevê o art. 833, do CPC, de fato, são impenhoráveis “os 

vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os 

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios”. 

Segue esse o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON LINE - BLOQUEIO DE VALOR 

DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE - SALÁRIO - QUANTIA DECORRENTE 

DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 649, IV, DO 

CPC - VALORES DE NATUREZA SALARIAL - LIBERAÇÃO - ACERTO DA 

DECISÃO - RECURSO IMPROVIDO. É vedada a penhora das verbas de 

natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do CPC, tais como os 

vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de 

aposentadoria e pensões, entre outras. Havendo comprovação de que os 

valores constritados pelo sistema BACENJUD são decorrentes de salário e 

de empréstimo consignado, deve ser mantida a decisão que determinou a 

liberação de tal quantia.” (TJ/MT - AI 60864/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 

21/09/2015)

No caso em comento, a penhora recaiu sobre o montante de R$ 2.738,44 

(dois mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos) e a 

verba salarial comprovada pelo executado (fls. 48) foi de R$ 2.736,17 

(dois mil, setecentos e trinta e seis reais e dezessete centavos), ou seja, 
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os valores bloqueados, sem dúvida, são de natureza alimentar e, portanto, 

impenhoráveis.

 Diante disso, reconheço a impenhorabilidade dos valores penhorados, 

determinando a sua imediata restituição à parte.

 Indefiro o pedido formulado pela exequente de manutenção de 30% da 

penhora, tendo em vista que não restou comprovado que a autora 

ostentava reserva anterior que tenha integrado o seu patrimônio, segundo 

se infere do extrato bancário de fl. 48.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 378770 Nr: 25890-64.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DE ALMEIDA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:OAB/MT 13.624 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no § 1º, do art. 16, da Lei 6.830/80, declaro 

extinto os presentes embargos sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil.Condeno o embargante ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa.Suspendo, porém, a cobrança em razão da gratuidade da justiça 

(art. 98, CPC). Transitada em julgado, traslade-se cópia da sentença para 

os autos em apenso, arquivando-se, em seguida, este processo.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 347622 Nr: 13959-64.2014.811.0002

 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: ELIANE XAVIER DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Com fulcro no art. 12 e seguintes do Código de Processo Civil, determino 

seja este processo incluído na ordem cronológica de julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 315868 Nr: 12225-15.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSEIR BRANDÃO DIONISIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “execução de sentença” promovida por Roseir Brandão 

Dionisio, na qual se pretende o recebimento da quantia de R$ 98.696,50 

(quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove 

centavos) referente às diferenças salariais mais R$ 1.000,00 (um mil 

reais) de honorários advocatícios.

 Em impugnação, o executado sustenta excesso de execução no valor de 

R$ 19.775,60 (dezenove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e 

sessenta centavos), atribuindo tal fato aos índices de juros e correção 

monetária utilizados pela exequente.

 Pede, assim, a procedência da impugnação, com o reconhecimento do 

excesso.

 Em petição retro, a exequente concorda com os termos da impugnação e 

junta planilha atualizada do débito nos moldes pretendidos pelo executado, 

enfatizando que os valores apresentados a fl. 242 foram atualizados 

apenas até novembro de 2016 e que não foi incluída a verba honorária.

Pugna pela atualização dos valores, com a inclusão dos honorários ou, 

ainda, que sejam homologados os cálculos de fls. 248-249.

 É o relatório.

Decido.

Concordando a exequente com o excesso apontado, desnecessária se 

torna maior perquirição acerca do assunto, impondo-se o acolhimento do 

pedido.

Por conseguinte, determino sejam os autos remetidos à Contadoria Judicial 

para atualização dos valores, inclusive dos honorários advocatícios, 

conforme os índices de juros e correção monetária pugnados pelo 

executado a fl. 240, fixando-se o prazo de 5 (cinco) dias.

Condeno a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico 

obtido (excesso apontado na impugnação), nos termos do artigo 85, §§ 2º 

e 7º, do CPC.

 Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo a cobrança da verba 

honorária pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até quando cessada a condição 

de beneficiário (art. 98, § 3º, do CPC).

Aportando aos autos o novo cálculo, conclusos para homologação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 347439 Nr: 13792-47.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLCINO MAMEDE DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a concordância do executado nos cálculos apresentados 

pelo exequente, desnecessária se torna maior perquirição do assunto, 

impondo-se o acolhimento do pedido e, por consequência, homologo, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, a planilha de cálculo de fls. 

174-175. Expeça-se a correspondente ordem requisitória.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246110 Nr: 19529-70.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

REC. NAT. RE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO SANTANA, LAERCIO PEDRO DE 

ALCANTARA, MADEALFA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9893 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LAERCIO PEDRO DE ALCANTARA, Cpf: 

86197045168, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/04/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela IBAMA - 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RE em face de 

SEBASTIÃO SANTANA, LAERCIO PEDRO DE ALCANTARAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA n°1847893, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1847877/2010, 

1847893/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 15.772,46 - Valor Atualizado: R$ 15.172,46 - Valor 
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Honorários: R$ 600,00

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  R E F E R Ê N C I A : A U T O S  N º 

1 9 5 2 9 - 7 0 . 2 0 1 0 E S P É C I E : E X E C U Ç Ã O 

FISCALEXEQÜENTE:IBAMAEXECUTADOS:MADEALFA IND. E COM. DE 

MADEIRAS LTDA e outrosVistos,Trata-se de execução fiscal proposta 

contra pessoa jurídica “não habilitada” representada pelo seu sócio 

administrador Generci Rodrigues da Silva. Segundo CDA de f. 07/08 e 

documentos que a acompanham f. 09/13 a empresa Madealfa está situada 

no município de Nova Maringá-MT, enquanto o sócio Generci Rodrigues da 

Silva possui endereço nesta cidade de Várzea Grande. Portanto, com 

fulcro no art. 4º, inciso V da Lei nº 6.830/80, c/c com o art. 578/CPC, 

determino a citação, por correio, do representante legal da empresa 

Executada e co-responsáveis Generci Rodrigues da Silva e Laércio Pedro 

de Alcântara, conforme endereços indicados às f. 12/13, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei nº 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, os devedores pagarem o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo os benefícios do art. 

172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato pagamento 

ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 4°, do CPC, 

fixo os honorários advocatícios em R$600,00 (seiscentos reais). 

Materializado eventuais embargos os honorários serão majorados nos 

parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, 

do CPC. Nomeando bens à penhora, que deverá vir com seu valor 

estimado e demais exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução 

Fiscal, colha-se a expressa manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 

(cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. Havendo 

concordância, lavre-se o termo a que se refere o art. 657 do CPC, que 

deverá ser subscrito pelo Executado, dessa data correrá o prazo para 

embargos, procedendo ao senhor oficial de justiça, o registro da penhora 

no Cartório Imobiliário. Não havendo pagamento ou nomeação de bens no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, juros, custas 

e honorários advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer as 

regras contidas no art. 13 de LEF, com intimação imediata da Executada, 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente. Não encontrado os Executados para intimação da 

penhora, proceda-se conforme art. 12 e seus parágrafos da Lei de 

Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designem-se datas para hasta pública, com as 

publicações e intimações à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie. Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o 

valor do débito exeqüendo, conforme o demonstrativo apresentado na 

data da propositura da ação.Por fim, retifique-se a autuação dos 

presentes a fim de constar como Executados os co-responsáveis 

indicados às f. 12/13. Expeça-se o necessário. Às providências.Várzea 

Grande, 22 de julho de 2011.ONIVALDO BUDNYJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hevelyn Nicoli Akerley, 

digitei.

Várzea Grande, 15 de agosto de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270817 Nr: 11179-59.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY CONTABILIDADE & ASSESSORIA, JULIO 

MARIO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CITY CONTABILIDADE & ASSESSORIA e 

atualmente em local incerto e não sabido JULIO MARIO VIEIRA DE SOUZA, 

Cpf: 69041350187, Rg: 1077218-9, Filiação: Silvio Vieira de Souza e Maria 

Tereza Ferreira de Souza, data de nascimento: 05/05/1977, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), contador, Telefone 65-8144-7575. 

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. CDA n. 2010/003954.

Sentença: Vistos, Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Conselho 

Regional de Contabilidade de Mato Grosso, perseguindo o recebimento do 

valor grafado na Certidão de Inscrição de Dívida Ativa à fl. 11.A parte 

exequente pugnou pela DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, 

consoante o disposto no artigo 775 do Código de Processo Civil.É a 

síntese.Fundamento e Decido.Restou demonstrado que não houve a 

liquidação do débito durante o curso do processo de execução, e sim 

pedido de desistência pelo exequente, impondo-se desta forma a extinção 

do presente feito.Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, 

inciso VI, c/c 775, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito.Sem ônus para as 

partes nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80. Com o trânsito em 

julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se.P. R. I.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Gomes da Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 20 de agosto de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103555 Nr: 12194-39.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MT - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIA LEMES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIA LEMES DE MORAES, Cpf: 

14696495191, Rg: 0529454-1, Telefone 3682 - 0743. 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. CDA n. 447/2004.

Sentença: Assim, conheço dos Embargos de Declaração e, ACOLHO-OS, 

visto que realmente houve erro material com relação a extinção dos 

autos.A parte dispositiva passa a ter a seguinte redação:“Por tais razões 

e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente feito, 

com julgamento de mérito, visto que a parte executada nada mais deve à 

Fazenda Pública.”.No mais, persiste a sentença tal como está lançada. P. 

R. I.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Gomes da Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 20 de agosto de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 102395 Nr: 11374-20.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACIL ANDREOLI SILVESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:MT/ 6624-E, JOÃO BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando o autor para manifestar quanto a 

continuidade do feito, se satisfeita a obrigação requerer o arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 262267 Nr: 1055-17.2011.811.0002

 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: LUZIA MARIA DE JESUS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando o autor para manifestar quanto a 

continuidade do feito, se satisfeita a obrigação requerer o arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 262737 Nr: 1539-32.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA BARBOSA POÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando o autor para manifestar quanto a 

continuidade do feito, se satisfeita a obrigação requerer o arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 352491 Nr: 17666-40.2014.811.0002

 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: JOSE EDINALDO MARCULINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST. DE 

TRÂNSITO DO EST. DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander haas de oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnon Osny Mendes Lucas - 

OAB:, mario lucio franco pedrosa - OAB:5746

 Homologada a proposta, intimem-se as partes para apresentar os 

quesitos e, após o Perito Judicial, enviando-lhe cópia dos quesitos, para 

discutir a data para a realização dos trabalhos (art. 474, NCPC), no prazo 

mínimo de 30 (trinta) dias, prazo hábil para a intimação das 

partes.Decorrido o prazo, intime-se o Perito Judicial para apresentar o 

laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data 

agendada para a perícia, respondendo aos quesitos formulados. Os 

assistentes técnicos (caso sejam indicados) oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1º).Entendimento dos Tribunais 

Pátrios, senão vejamos(...), descreve em seu artigo 1º, in verbis:“Art. 1º - 

Recomenda-se aos Tribunais que destinem, sob rubrica específica, parte 

do seu orçamento ao pagamento de honorários de perito, tradutor ou 

intérprete, quando, nos processo de natureza cível, à parte sucumbente 

no objeto da perícia for deferido o benefício da justiça gratuita.”Expeça-se 

o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 326404 Nr: 22760-03.2013.811.0002

 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: GASPARINA CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante a informação retro, manifeste-se a parte autora, no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 28971 Nr: 6928-81.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COEMA CONSTRUÇÕES ELETROMECANICAS 

LTDA, JOSE NILO BORDIN, LUIZ CARLOS BORDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AMADIO FERNANDES 

LIMA - OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte Exequente/Requerente 

para promover o andamento do feito, haja vista o término do prazo de 

suspensão retro requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 92204 Nr: 1823-16.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADETECA III MILLENNIUM LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14.485/MT, JAQUELINE PIOVESAN - OAB:23.046/MT, JÉSSICA 

HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - OAB:18.900/MT, JOÃO TITO SCHENIN 

CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A, RUTE PEDROSA FIGUEIRA - 

OAB:18.357/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte Exequente/Requerente 

para promover o andamento do feito, haja vista o término do prazo de 

suspensão retro requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 262283 Nr: 1008-43.2011.811.0002

 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: MARIA DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte Exequente/Requerente 

para promover o andamento do feito, haja vista o término do prazo de 

suspensão retro requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 270875 Nr: 11238-47.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANA LAURA GUEDES NASSARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte Exequente/Requerente 

para promover o andamento do feito, haja vista o término do prazo de 

suspensão retro requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 335182 Nr: 3674-12.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOARES DE LIMA DIONISIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte Exequente/Requerente 

para promover o andamento do feito, haja vista o término do prazo de 

suspensão retro requerido.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 531018 Nr: 4936-55.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 Intimar a advogada Fabiana de Arruda Gomes Queiroz (OAB/MT 15.910), 

constituída pelo acusado Lucas da Silva Santos para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário 

do Tribunal do Júri, no máximo 05 (cinco), oportunidade em que também 

poder juntar documentos e/ou requerer diligências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 507280 Nr: 17554-66.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS MARCIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - 

OAB:12285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA 

- OAB:12285

 I – Cite-se o acusado dos termos da denúncia no endereço retro e 

intime-o para o comparecimento na audiência para a proposta de 

Suspensão Condicional do Processo, a qual designo para a data de 

21/09/2018, às 15:00 horas.

II - Consigne-se no mandado a advertência de que, não sendo aceita a 

proposta ou não comparecendo o acusado a audiência, o que autoriza a 

presunção de não aceitação da proposta, deverá o imputado apresentar 

resposta a acusação no prazo legal, iniciado a partir da data da audiência 

acima designada.

III - O Réu deverá vir acompanhado de advogado e, caso não possua 

condições de contratar um, nomeio desde já a Defensoria Pública para 

patrocinar sua defesa.

Intimem-se e cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 480154 Nr: 2116-97.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SOUZA, GUTEMBERG DE OLIVEIRA 

NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

CHAVES FADINI - OAB:OAB/MT 7645, ANENILVA GONÇALVES 

BATISTA - OAB:OAB/MT 18.056, RENATA MARTINS DE FREITAS - 

OAB:9434/MT, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - 

OAB:OAB/MT17306

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:NAIR FARIA LEITE LOUREIRO, Endereço; Rua: Cento e vinte e 

três, nº 21, Bairro: CPA IV, Cidade: Cuiabá-MT, CEP 78.058-310.

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PESSOA, acima qualificada, para 

no prazo de 10 (dez) dias, comparecer na Segunda Vara Criminal, no 

Fórum de Várzea Grande, no endereço ao final indicado, para que 

manifeste interesse na restituição dos seguintes objetos: 01 (um) CRLV nº 

011372651610 e 01(um) CRV, ambos do veículo Chevrolet/Prisma, 1.4, cor 

branca, placas QBE-5763 ano 2015/2015, chassi 9BGKS69ROFG397316, 

apreendidos nos autos acima mencionado, para que lhe sejam restituídos 

os referidos objetos.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 498268 Nr: 12817-20.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 516714 Nr: 22648-92.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar as razões recursais nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 540694 Nr: 10254-19.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9.862

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato
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 Cod. Proc.: 525296 Nr: 1577-97.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUCINDO DA ROCHA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO TELLES - 

OAB:242749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"VISTOS.(...).Decido.Deve-se ressaltar, inicialmente, que a apreensão do 

bem objeto dos embargos se dera em razão do cumprimento de mandado 

de Busca e Apreensão e não por conta da medida cautelar de sequestro. 

Conquanto a via escolhida pelo requerente não seja a adequada, tem-se 

que não se deve sacrificar o fim do objeto pela forma. Assim, em se 

tratando de mera apreensão judicial, adoto o pleito ora em análise como 

requerimento de restituição de coisa apreendida. O requerente pretender 

ver restituído o veículo apreendido na posse de Silvia Helena da Rocha, 

sua filha, durante a deflagração da operação policial denominada 

“Operação Transbordo”, que deu origem à Ação Penal 484669, na qual 

Silvia restou denunciada pela prática, em tese, do crime de lavagem de 

dinheiro.A norma para restituição de bens apreendidos por ordem judicial 

em inquérito policial ou em ação penal segue a disciplina dos arts. 118 e 

120, ambos do Código de Processo Penal, sem olvidar dos requisitos do 

art. 91, inc. II, do Código Penal. (...).No caso dos autos, verifica-se que, 

por ora, nem mesmo a propriedade do bem restou minimamente 

corroborada com os documentos que o requerente careou aos autos, haja 

vista tratar-se de meras cópias não autenticadas.Além disso, a devolução 

do bem encontra óbice no interesse processual, revelando-se, neste 

momento, prematura, pois segundo as investigações do incluso Inquérito, 

há indícios de que o bem teria sido adquirido com proveitos do crime, fato 

que somente será esclarecido com o decorrer da instrução da Ação Penal 

484669 que ainda está em seu nascedouro.Ante o exposto, nos termos do 

art. 118 do CPP, INDEFIRO o pedido.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 276631 Nr: 20114-88.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON DA SILVA, ARMANDO GUEDES 

MOURA, DIEGO HENRIQUE DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielly Crizolle da Silva - 

OAB:20932

 DRA. ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - OAB/MT20.932-O, da audiência 

de Instrução e Julgamento designada para o dia 04/09/2018, às 15:30 

horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 503731 Nr: 15730-72.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO PACHECO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DR. LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO OAB/MT 14147 - 

para que apresente a defesa preliminar.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 536571 Nr: 8128-93.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DE LIMA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:18890

 Trata-se de Resposta à Acusação apresentada pelo acusado LUCAS DE 

LIMA BRITO (fl. 72/73) através de Advogado constituído, reservando-se o 

direito de analisar o mérito em sede de alegações.

Do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe o acusado 

novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento quando do 

recebimento da denúncia.

 Assim, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do 

Código de Processo Penal de maneira que, estando presente a 

materialidade e indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

AGUARDE-SE em gabinete até que haja pauta disponível para designação 

de audiência de instrução criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 405859 Nr: 14450-37.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA FRUTUOZO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Trata-se de ação penal movida contra JOÃO BATISTA FRUTUOZO DE 

OLIVEIRA, dando-o como incurso nas sanções do art. 180, “caput”, do 

Código Penal.

Em audiência realizada em 30 de junho de 2016 o Ministério Público propôs 

o benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, 

da Lei nº. 9.099/95, cujas condições foram aceitas pelo acusado (fl. 

160/160-v).

É a síntese.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Trata-se de ação penal proposta com a finalidade de apurar possível 

cometimento do crime de receptação.

Acolhida a proposta de suspensão do processo e decorrido o prazo 

fixado, sem qualquer revogação, deve ser declarada extinta a punibilidade 

do suposto infrator, sem a necessidade de maiores digressões.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fundamento no art. 89, §5º, da Lei 9.099/95, DECLARO 

extinta a punibilidade de JOÃO BATISTA FRUTUOZO DE OLIVEIRA.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará em favor do acusado para 

levantamento da fiança (fl. 57), nos termos do art. 337, do Código de 

Processo Penal.

Após, com as cautelas de praxe e as anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 434351 Nr: 3640-66.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL FELIPE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio Pereira de 

Souza - OAB:13434/MT

 Trata-se de ação penal movida contra MICHAEL FELIPE DE OLIVEIRA, 

dando-o como incurso nas sanções do art. 306 da Lei 9.503/97.

Em audiência realizada em 30 de junho de 2016 o Ministério Público propôs 

o benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, 

da Lei nº. 9.099/95, cujas condições foram aceitas pelo acusado (fl. 

53/53-v).

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público 

requer que seja decretada a extinção de punibilidade do réu (fl. 67).

É a síntese.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Trata-se de ação penal proposta com a finalidade de apurar possível 

cometimento do crime de dirigir sob influência de álcool.

Acolhida a proposta de suspensão do processo e decorrido o prazo 
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fixado, sem qualquer revogação, deve ser declarada extinta a punibilidade 

do suposto infrator, sem a necessidade de maiores digressões.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fundamento no art. 89, §5º, da Lei 9.099/95, DECLARO 

extinta a punibilidade de MICHAEL FELIPE DE OLIVEIRA.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará em favor do acusado para 

levantamento da fiança (fl. 19 e 34/35), nos termos do art. 337, do Código 

de Processo Penal.

Após, com as cautelas de praxe e as anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 528121 Nr: 3194-92.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ROSA RIBEIRO, WESLEY ALVES 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA SILVA - 

OAB:DEFENSOR

 CUMPRA-SE conforme determinado pelo Eminente Relator (fl. 173/173-v).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 423285 Nr: 23706-04.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON PEDRO NASCIMENTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CUSTÓDIO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 9.508

 Diante do trânsito em julgado do acórdão (fl. 166), EXPEÇA-SE guia de 

execução definitiva, REMETENDO-SE à 2ª. Vara Criminal da Capital, de 

quem é a competência para execução penal desta Comarca.

CERTIFIQUE-SE, ainda, a Sra. Gestora se há objetos apreendido nos autos 

e, se existentes, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, DECRETO a perda dos objetos em favor da União, 

devendo ser comunicada imediatamente à Direção do Fórum.

Após, com as cautelas de praxe e as anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 501746 Nr: 14676-71.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALO PRADO DE ALMEIDA, MARCOS ROSSI 

JUNIOR, DIEGO CAMARGO, CARLOS ROBERTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:24970/B, JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 Aportou aos autos Resposta à Acusação do réu DIEGO CAMARGO e do 

corréu CARLOS ROBERTO FERREIRA, o primeiro, por intermédio da 

Defensoria Pública e o segundo através de Advogado constituído, os 

quais se reservaram o direito de analisar o mérito em sede de alegações 

finais (fl. 117 e 96/99).

Do que consta nos autos e das peças defensivas, não trouxeram os 

acusados novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento 

quando do recebimento da denúncia.

 Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal e, assim, estando presente a materialidade e indícios de 

autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

DETERMINO, contudo, que este processo aguarde em gabinete até que 

haja pauta disponível para realização da audiência de instrução e 

julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 547704 Nr: 13901-22.2018.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PUBLICA, CREUSEMAR DE OLIVEIRA 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15.375

 Cuida-se de pedido de relaxamento da prisão em flagrante ou revogação 

da prisão preventiva formulado pelo denunciado CREUSEMAR DE 

OLIVEIRA FREITAS, através de Advogado constituído (fl. 57/53/107).

Com vista dos autos o Ministério Público emitiu parecer contrário ao pedido 

formulado (fl. 69/72).

POIS BEM.

Inicialmente, há de se registrar que não é o caso de relaxamento da prisão 

em flagrante, uma vez que este já foi devidamente homologado pelo Juízo 

plantonista, que também decretou a prisão preventiva do indiciado (fl. 

51/52-v).

Quanto ao pedido para revogação da prisão preventiva, analisando 

detidamente os autos, observo que nenhum fato novo foi trazido pela 

defesa do acusado capaz de revogar a prisão preventiva já decretada, de 

maneira que, em consonância com o parecer ministerial (fl. 69/72), 

INDEFIRO os pedidos.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 473010 Nr: 22715-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALATTAN GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA GALESKI BELO - 

OAB:20401/O

 DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e CONDENO o 

réu HALATTAN GALESKI nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/03 à 

pena de 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em 

regime ABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do 

fato.Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 04 (quatro) anos e 

atendendo, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais 

requisitos previstos no art. 59 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direito, conforme permite o art. 44, §2º, 

do referido Estatuto Penal, consistente em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no 

importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), cujo valor deverá ser destinado ao 

Núcleo de Execuções Penais (2ª Vara Criminal da Capital), ficando 

vinculado ao procedimento criminal código 452072, conforme ofício 

35/2016-GMF, datado de 17/10/2016, e LIMITAÇÃO DE FIM DE 

SEMANA.CONDENO o acusado, ainda, ao pagamento das custas 

processuais, devendo o dinheiro dado como fiança (fl. 26/27) ser utilizado 

para a sua quitação, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, 

desde que haja o trânsito em julgado da sentença 

condenatória.CERTIFIQUE-SE a Sra. Gestora se há objetos apreendido nos 

autos e, se existentes, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo requerimento, DECRETO a perda 

dos objetos em favor da União, devendo ser comunicada imediatamente à 

Direção do Fórum.Com fundamento no art. 91, inciso II, alínea “a”, do 

Código Penal, DECRETO a perda da arma e munições apreendidas, que 

deverão ser encaminhadas ao Exército Brasileiro (fl. 60).Com o trânsito em 

julgado, FORME-SE o executivo penal, que deverá ser encaminhado à 2ª 

Vara de Execuções Penais de Cuiabá/MT.COMUNIQUE-SE, por fim, ao TRE, 

via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher
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Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 517983 Nr: 23330-47.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WAGNER LAMMEL CAPRIO, Cpf: 

00214211100, Rg: 1279806-1, Filiação: Durval Deraco Caprio e Maria 

Amelia Lammel, data de nascimento: 20/08/1979, brasileiro(a), natural de 

Novo Horizonte do Norte-MT, convivente, mecânico de veículo. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

para cumprimento das medidas protetivas deferidas, de acordo com a 

decisão em anexo/abaixo transcrita. ADVERTÊNCIA: O não cumprimento 

de qualquer das restrições que lhe foram impostas poderá acarretar na 

decretação de sua prisão preventiva conforme faculta ao art. 20 da Lei 

11.340/06.

Despacho/Decisão: Processo Código 517983VISTOS.Trata-se de Pedido 

de Providências Protetivas, requerido por ELISANGELA ASSUNÇÃO 

BENTO, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, restando configurada a 

urgência, conforme disciplina legal, em obediência aos princípios da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) 

e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção.Extrai-se dos 

autos que a vítima sofreu, em tese, violência doméstica pelo cometimento, 

em tese do crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal, por parte 

do requerido WAGNER LAMMEL CAPRIO, pleiteando as Medidas Protetivas 

nos termos da Lei nº 11.340/2006.Embora não deseje representar 

criminalmente contra o agressor, a vítima sofreu agressão psicológica e 

sente-se ameaçada pelo Requerido.Ressalto que o Enunciado 37 do 

FONAVID, que revogou o Enunciado 5, dispõe que a concessão de Medida 

Protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que 

configure, em tese, ilícito penal.Assim, restando configurada a 

necessidade da medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, 

conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, 

determinando:AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU 

LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS 

PROVISIONAIS, que arbitro na quantia de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e 

um reais), majorado conforme a variação desse, que para o momento me 

parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser por ele 

depositada, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da 

representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve 

ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 

11.340/06).SEPARAÇÃO DE CORPOS, até ulterior decisão deste Juízo, art. 

22, II e art. 23, IV, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c os arts. 1.562 do 

Código Civil/02 e art. 888, VI e 889, parágrafo único, da Lei Adjetiva 

Civil.Com relação ao pedido de “restrição ou suspensão de visitas ao 

dependente”, aguardo a realização do estudo psicossocial das partes 

para sua apreciação.No cumprimento do mandado, o oficial de justiça 

deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis.Fica, desde já, autorizado ao senhor 

oficial de justiça que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam 

realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, 

c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil, por aplicação 

supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06).Assim, determino o devido 

acompanhamento pela equipe multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado psicológico 

das partes, bem como outras condições observadas tanto em relação ao 

agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) 

e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária 

(Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06.Oficie-se à 

autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de 

Processo Penal, servindo este documento como próprio ofício a ser 

encaminhado.Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se 

a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 

da Lei 11.340/06.Tendo em vista que a urgência da medida, DETERMINO 

que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial 

Plantonista.Outrossim, determino, também, que a Senhora Gestora conste 

nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de 

otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 

Justiça.INTIMEM-SE as partes.Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública.Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 09 de novembro de 

2017.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito ( Nos termos do 

Enunciado 43 do IX Fonavid - Natal)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 20 de agosto de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 529886 Nr: 4328-57.2018.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO DA SILVA SOUZA, Cpf: 

02100197193, Filiação: Jurema Terezinha da Silva e Lazaro dos Santos 

Souza, brasileiro(a), solteiro(a), entregador. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

para cumprimento das medidas protetivas deferidas, de acordo com a 

decisão em anexo/abaixo transcrita. ADVERTÊNCIA: O não cumprimento 

de qualquer das restrições que lhe foram impostas poderá acarretar na 

decretação de sua prisão preventiva conforme faculta ao art. 20 da Lei 

11.340/06.

Despacho/Decisão: VISTOS.Trata-se de Pedido de Providências 

Protetivas, requerido por LAURIANY DE SOUSA CARDOSO, nos termos do 

art. 18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme 

disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à 

família (art. 226, § 8º da CF) e proteção.Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica pelo cometimento, em tese dos 

crimes tipificados no artigo 147, caput e artigo 217 – A, todos do Código 

Penal, por parte do requerido MARCELO DA SILVA SOUZA, pleiteando as 

Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006.Assim, restando 

configurada a necessidade da medida cautelar de urgência requerida pela 

ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, 

determinando:SUSPENSÃO DA POSSE E/OU RESTRIÇÃO DO PORTE DE 

ARMAS DE FOGO (art. 22, I, § 2º, da Lei nº 11.340/06).PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 2000 (Dois Mil) metros de 
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distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).No que tange o pedido do 

afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência, indefiro, 

pelo fato de que não a informações de que as partes residam juntas. No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis.Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06).Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da 

Lei 11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na 

Assistência Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 

11.340/06.Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o 

deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de 

urgência apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa 

do respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida 

na regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, 

do Código de Processo Penal, servindo este documento como próprio 

ofício a ser encaminhado.Proceda-se a devida inclusão de dados, para 

fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06.Tendo em vista 

que a urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos 

mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista.Outrossim, determino, 

também, que a Senhora Gestora conste nos mandados os telefones 

existentes das partes, com o objetivo de otimizar no momento do 

cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça.INTIMEM-SE as 

partes.Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Cumpra-se.Trasladem-se as principais peças destes autos para o 

respectivo Inquérito Policial/Ação Penal. Após arquivem-se.Várzea 

Grande-MT, 14 de março de 2018.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 20 de agosto de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 516587 Nr: 22584-82.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MOACIR VICENTE BASTOS, Filiação: 

Avelino de Oliveira Bastos e Martinho de Oliveira Bastos, data de 

nascimento: 27/09/1972, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, convivente, 

jardineiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

para cumprimento das medidas protetivas deferidas, de acordo com a 

decisão em anexo/abaixo transcrita.ADVERTÊNCIA: O não cumprimento de 

qualquer das restrições que lhe foram impostas poderá acarretar na 

decretação de sua prisão preventiva conforme faculta ao art. 20 da Lei 

11.340/06.

Despacho/Decisão: Processo Código 516587VISTOS.Trata-se de Pedido 

de Providências Protetivas, requerido por MIRIAM SHMIDT, nos termos do 

art. 18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme 

disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à 

família (art. 226, § 8º da CF) e proteção.Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica pelo cometimento, em tese do crime 

tipificado no artigo 65, da Lei de Contravenções Penais, por parte do 

requerido MOACIR VICENTE BASTOS, pleiteando as Medidas Protetivas 

nos termos da Lei nº 11.340/2006.Assim, restando configurada a 

necessidade da medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, 

conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, 

determinando:PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).No 

que tange o pedido de proibição temporária para a celebração de atos e 

contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, indefiro, 

tendo em vista de que não foi informado que possuem bens em comum.No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis.Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06).Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da 

Lei 11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na 

Assistência Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 

11.340/06.Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o 

deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de 

urgência apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa 

do respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida 

na regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, 

do Código de Processo Penal, servindo este documento como próprio 

ofício a ser encaminhado.Proceda-se a devida inclusão de dados, para 

fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06.Tendo em vista 

que a urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos 

mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista.Outrossim, determino, 

também, que a Senhora Gestora conste nos mandados os telefones 

existentes das partes, com o objetivo de otimizar no momento do 

cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça.INTIMEM-SE as 

partes.Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública.Às 

providências. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 27 de outubro de 2017.Luís 

Augusto Veras GadelhaJuiz de Direito em Substituição Legal (Nos termos 

do Enunciado 43 do IX Fonavid - Natal)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 20 de agosto de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 520383 Nr: 24680-70.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDIR NAVES CALDEIRA, Rg: 

0700309-9, Filiação: Darci Lisboa Caldeira e Alfredo Alves Caldeira, 

brasileiro(a), solteiro(a), aposentado, Telefone 99854-2654. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

para cumprimento das medidas protetivas deferidas, de acordo com a 

decisão em anexo/abaixo transcrita. ADVERTÊNCIA: O não cumprimento 

de qualquer das restrições que lhe foram impostas poderá acarretar na 

decretação de sua prisão preventiva conforme faculta ao art. 20 da Lei 

11.340/06.

Despacho/Decisão: Processo Código 520383VISTOS.Trata-se de Pedido 

de Providências Protetivas, requerido por ELVIRA MARTA DO 

NASCIMENTO, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, restando 

configurada a urgência, conforme disciplina legal, em obediência aos 

princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança 

(art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e 

proteção.Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica pelo cometimento, em tese dos crimes tipificados no artigo 140, 

caput e artigo 147, caput, ambos do Código Penal, por parte do requerido 

VANDIR NAVES CALDEIRA, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos 

da Lei nº 11.340/2006.Assim, restando configurada a necessidade da 

medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do 

expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando:PROIBIÇÃO 

AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES 

E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 2000 (Dois Mil) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).SEPARAÇÃO DE CORPOS, 

até ulterior decisão deste Juízo, art. 22, II e art. 23, IV, da Lei Federal nº 

11.340/06, c/c os arts. 1.562 do Código Civil/02 e art. 888, VI e 889, 

parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil.No cumprimento do mandado, o oficial 

de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de 

medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis.Fica, desde já, autorizado 

ao senhor oficial de justiça que as diligências para cumprimento desta 

decisão, sejam realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei 

nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06).Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06.Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal, 

servindo este documento como próprio ofício a ser 

encaminhado.Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06.Tendo em vista que a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista.Outrossim, determino, também, 

que a Senhora Gestora conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça.INTIMEM-SE as partes.Notifique-se o Ministério 

Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se.Trasladem-se as principais 

peças destes autos para o respectivo Inquérito Policial/Ação Penal. Após 

arquivem-se.Várzea Grande-MT, 01 de dezembro de 2017.Eduardo 

Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito (Nos termos do Enunciado 43 do 

IX Fonavid - Natal)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 20 de agosto de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 538746 Nr: 9275-57.2018.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EPDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOELSON SOUZA PARENTE, Cpf: 

01647613140, Rg: 1746239-8, Filiação: Lindayde Gonçalina Viana e José 

Souza Parente, brasileiro(a), solteiro(a), vigilante, Telefone 

65-99208-7722. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

para cumprimento das medidas protetivas deferidas, de acordo com a 

decisão em anexo/abaixo transcrita. ADVERTÊNCIA: O não cumprimento 

de qualquer das restrições que lhe foram impostas poderá acarretar na 

decretação de sua prisão preventiva conforme faculta ao art. 20 da Lei 

11.340/06.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  C ó d i g o  5 3 8 7 4 6 B . O 

2018.152859VISTOS.Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por ERICA PIRES DA VEIGA, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção.Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica pelo cometimento, em tese dos crimes tipificados no artigo 129, 

§9°, artigo 140, caput e artigo 147, caput, todos do Código Penal, por parte 

do requerido JOELSON SOUZA PARENTE, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006.Assim, restando configurada 

a necessidade da medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, 

conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, 

determinando:PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 1000 (Hum Mil) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06).Com relação ao pedido de “restrição ou suspensão de visitas 

do requerido ao dependente”, aguardo a realização do estudo 

psicossocial das partes para sua apreciação.No cumprimento do 

mandado, o Sr. Oficial de Justiça deverá explicar ao agressor que, por 

ora, apenas se trata de medidas assecuratórias protetivas, informando-lhe 

ainda que, nos temos do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei 

n. 13.641/2018), in verbis: “Descumprir decisão judicial que defere 

medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena: - detenção de 

03 (três) meses a 02 (dois) anos”, sem prejuízo de aplicação de outras 

sanções penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de 

justiça que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam 

realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, 

c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil, por aplicação 

supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06).Assim, determino o devido 

acompanhamento pela equipe multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado psicológico 

das partes, bem como outras condições observadas tanto em relação ao 

agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) 

e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária 

(Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06.Oficie-se à 

autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de 
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Processo Penal, servindo este documento como próprio ofício a ser 

encaminhado.Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se 

a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 

da Lei 11.340/06.Tendo em vista que a urgência da medida, DETERMINO 

que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial 

Plantonista.Outrossim, determino, também, que a Senhora Gestora conste 

nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de 

otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 

Justiça.INTIMEM-SE as partes.Notifique-se o Ministério Público e a 

Defensoria Pública.Cumpra-se.Trasladem-se as principais peças destes 

autos para o respectivo Inquérito Policial/Ação Penal. Após 

arquivem-se.Várzea Grande-MT, 25 de maio de 2018.Eduardo Calmon de 

Almeida CézarJuiz de Direito (Nos termos do Enunciado 43 do IX Fonavid - 

Natal)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 20 de agosto de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 528961 Nr: 3748-27.2018.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CRADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLA REGINA AMORIM DA SILVA, Cpf: 

03047153108, Rg: 2008767-5, Filiação: Benedito Leite da Silva e Marinilza 

Rosa de Amorim, data de nascimento: 16/08/1987, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 65 993109567. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, a fim de 

manifestar interesse em prosseguir no feito.

Despacho/Decisão: VISTOS ETC.Determino a expedição de edital, para a 

intimação da vitima, a fim de manifestar interesse em prosseguir no feito. 

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, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 20 de agosto de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 377294 Nr: 24758-69.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ELI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO DA ROCHA - 

OAB:16866

 INTIMAÇÃO para o advogado PAULO DA ROCHA, OAB/MT 16866, 

apresentar alegações finais com relação ao acusado CARLOS ELI DOS 

SANTOS, no prazo legal.

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 273718 Nr: 16561-33.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DAVI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA APARECIDA RIBEIRO 

DIAS - OAB:23.235/O

 Posto isso, uma vez satisfeita a obrigação em relação ao débito objeto 

desta ação, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil e, consequentemente, indefiro o requerimento de fls. 

30/34.Por fim, indefiro os requerimentos ministeriais de fls. 59, pois o valor 

bloqueado às fls. 20 corresponde ao valor integral da obrigação, não 

havendo valor remanescente.No mais, após o trânsito julgado, o que 

deverá ser certificado, proceda-se o levantamento do valor penhorado em 

favor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Várzea Grande (artigo 214 do ECA), gerido e administrado pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), o qual 

possui as relevantes atribuições legais indicadas no artigo 12, em especial 

nos incisos XIII, XIV, XVIII e XIX, da Lei Municipal nº 4.095/2015 e deverá 

observar, na utilização dos recursos, as vedações insertas no artigo 25, 

parágrafo único, da aludida lei . Processo isento de custas e emolumentos, 

nos termos do artigo 141, § 2º, do ECA. Com o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora, procedam-se às baixas e 

anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 21 de maio de 2018.Carlos José 

Rondon LuzJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 517998 Nr: 23338-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA CONCEIÇÃO DE FARIAS, ESPÓLIO DE 

SEVERINO OLIVEIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GT TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/O, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447

 Vistos etc.

Intime-se o advogado da parte interessada ou, se não houver advogado 

indicado nos autos, oficie-se ao Juízo deprecante solicitando o 

recolhimento das diligências do Sr. Oficial de Justiça e, se for o caso, das 

custas processuais, ainda que a título de complementação, a fim de 

possibilitar o cumprimento do(s) ato(s) deprecado(s) (artigo 267, inciso I, 

do novo CPC).

Conste do ofício que, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer 

manifestação/providência, o que será certificado nos autos, a precatória 

será devolvida no estado em que se encontra, na forma do Capítulo 2, 

Seção 7, artigo 393 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT), 

independentemente de nova determinação.

Atendida a providência supra, retornem-me os autos conclusos para 

designação de audiência.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 09 de novembro de 2017.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 205674 Nr: 923-42.2016.811.0112

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL PADILHA SOUZA FERREIRA, 

FRANKLIN DE ALMEIDA SILVA, BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA, 

PEDRO PAULO APARECIDO RIBEIRO DA SILVA, MARIA JOSÉ PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:18823, EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - 

OAB:12548

 Intimar os Drs. EUSTÁQUIO INÁCIO NORONHA NETO, OAB/MT 12.548 e 

CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS, OAB/MT 18.823, na qualidade de 

advogados dos acusados, nos autos, código 205674, para participarem 

da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29 de 

novembro de 2018, as 14:00 horas, na sede do Juizado Especial Criminal 

Unificado de Várzea Grande/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 205924 Nr: 1176-30.2016.811.0112

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLYSTIAN DOUGLAS PINTO DOS SANTOS 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 Intimar Dr. Diogo Ibrahim Campos OAB/MT 13.296, para tomar ciência do r. 

despacho de fl. 44.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006371-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA (ADVOGADO(A))

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEILA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1006371-47.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: NEILA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA SANTOS 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. Em análise aos autos, verifico que 

o autor colacionou duas notificações extrajudiciais, onde a notificação de 

Id. 14335720 fora encaminhada para endereço divergente do informado no 

contrato entabulado entre as partes, o que em princípio configura 

inexistência de mora. 4. Apesar da notificação de Id. 14335717 ter sido 

encaminhada para o endereço do contrato, constato que esta retornou 

com o motivo “NÃO PROCURADO”, carecendo do comprovante de seu 

recebimento e, na sequência, juntou instrumento de protesto, sem exaurir 

os meios de notificação pessoal, de modo que, não ficou demonstrada a 

mora. 5. Constato ainda, que o valor total da dívida informado na planilha 

de débito e o valor atribuído à causa R$ 48.182,48 (quarenta e oito mil, 

cento e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos) divergem do valor 

apresentado na inicial para fins de purgação de mora R$ 53.000,73 

(cinquenta e três mil e setenta e três centavos). 6. Diante do exposto, 

faculto ao autor emenda à inicial, para que traga o comprovante de 

recebimento da notificação extrajudicial, no endereço informado no 

contrato, bem como esclareça/adéque o valor da causa ao que 

efetivamente pretende no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art.2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009360-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1009360-60.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: AILTON FRANCISCO DA SILVA Vistos .. 1. Defiro o pedido do 

autor em Id. 14007363, expeça-se novo mandado no endereço informado 

na exordial. 2. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008655-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES SILVA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1008655-62.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOAO ALVES SILVA NETO Vistos. .. 

1. Considerando a interposição de recurso de Apelação pelo requerente, 

em atendimento ao disposto no art. 331 do CPC, em sede de juízo de 

retratação, mantenho a sentença objurgada tal como lançada. 2. Assim, à 

vista de que houve o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, expeça-se o competente mandado de citação ao requerido, a fim 

de que, querendo, apresente as contrarrazões ao recurso interposto, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos de que dispõe o § 1º do artigo em 

referência. 3. Na sequência, remetam-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça com as homenagens deste Juízo, nos termos do art. 1.010, § 3º do 

CPC. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007396-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1007396-95.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VICTOR FRANCISCO DA SILVA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos autos, verifico que o autor não colacionou o Contrato social, 

no intuito de demonstrar a titularidade do crédito em relação ao requerido. 

3. Constato ainda, que apesar do autor ter colacionado aos autos a 

Notificação Extrajudicial, verifico que esta se refere a parcela com 

vencimento em 16/03/18, e a dívida constante na inicial refere-se a parcela 

com vencimento em 16/05/18, não tendo sido, portanto, o devedor 

notificado da parcela vencida. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a 
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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). 5. 

Intime-se. 6. Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007421-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1007421-11.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: MARIA VIEIRA DOS SANTOS 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. Pois bem. Embora o autor tenha colacionado 

aos autos duas notificações extrajudiciais, verifico que a de Id. 14817358 

retornou com o motivo “NÃO PROCURADO”, e a notificação posterior de Id. 

14817372 não veio acompanhada do AR- Aviso de Recebimento, assim, 

carecendo do comprovante de seu recebimento. 4. Na sequência, o autor 

juntou instrumento de protesto, no entanto, sem exaurir/comprovar que 

esgotou os meios de notificação pessoal, de modo que, não ficou 

demonstrada a efetiva constituição em mora. 5. Dessa maneira, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

comprovante de recebimento da referida notificação, na forma do art. 2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 6. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 327099 Nr: 23429-56.2013.811.0002

 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: CARVALHO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:MT 7.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS, SE HOUVE O CUMPRIMENTO DO ACORDO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 208286 Nr: 4094-27.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAMA COM. DE BRINQUEDOS LTDA, BANCO 

INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A - BICBANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A - 

BICBANCO, FAMA COM. DE BRINQUEDOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, JULIAN DAVIS DE 

SANTA ROSA - OAB:6998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIAN DAVIS DE SANTA 

ROSA - OAB:6998/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora, para que, em 05 (cinco) dias, junte aos 

autos planilha com o atual valor da dívida, acrescidos da multa e 

honorários advocatícios.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 201134 Nr: 11838-10.2007.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACÁCIA EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:MT 12.503

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerido) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429941 Nr: 37788-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE CRISTINA LORENZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071-A 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE 

- OAB:9475

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerente) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307584 Nr: 4962-29.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que 

se mostra mais célere no ato de realizar as consultas.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

3. Às providências.

.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325000 Nr: 21388-19.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE CEREZO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCIELE CEREZO DE SOUZA, Cpf: 

01746616148, Rg: 1824026-7, Filiação: Nelson Jose de Souza e Cedelice 

Cerezo de Souza, data de nascimento: 25/03/1988, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, casado(a), empresaria, Telefone 8406-0849. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a Citação da parte Requerida para, expirado o prazo 

deste edital de citação, querendo, contestar a presente ação.

Resumo da Inicial: Medianrte Contrato de Financiamento para Aquisição de 

Bens, com taxa prefixada sob nº1244040-4, firmadoem 27 de junho de 

2013, obrigou-se o requerido a pagar a importância de R$11.287,08, em 36 

parcelas iguais e consecutivas. Em garantia das obrigações assumidas, 

nos termos do artigo 1.361, caput, do Código Civil, o devedor transferiu ao 

credor, em alienação fiduciária, o bem descrito no supracionado contrato, 

a saber: MARCA HONDA, MODELO BIZ 125 E MODELO 2013, COR PRETA, 

PLACA OBN2522, RENOVAM 547540566. A requerida mesmo sendo 

devidamente notificada não satisfez o débito, que se acha totalmente 

vencido por força de cláusula contratual, deixando de realizar pagamentos 

desde a prestação vencida em 01/08/2013, totalizando, até a presente 

data, a importância de R$7.727,97. A ser considerado para efeito do 

pagamento a que alude o DEC. LEI 911/69, ART. 3º§2º com alteração dada 

pela Lei 10931/2004, sendo que este valor compreende as parcelas 

vencidas e vincendas, ja devidamente acrescidas dos encargos 

contratuais, despesas com notificação e custas processuais. Apesar de 

todos os esforços despendidos pelo requerente no sentido de receber a 

dívida, a requerida nega-se a saldá-la, razão pela qual foi NOTIFICADA 

pelo cartório competente, ficando assim, devidamente constituído em mora, 

conforme preceituao na legislação específica. Dá-se à causa o valor de 

R$7.727,97.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido para citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Expeça-se o competente edital, publicando-se na forma descrita no art. 

257, inciso II, CPC.3. Conste ainda do edital a advertência de que será 

nomeado curador especial em caso de revelia (CPC, art. 257, IV).4. Após 

o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao requerido 

citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria Pública Estadual 

desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de 

Processo Civil.5. Às providências.

Advertência: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA. (ART. 257, IV, do CPC)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 20 de agosto de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298498 Nr: 19036-25.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO CRISTALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDGLEYTON 

BARBOSA DA SILVA, para devolução dos autos nº 

19036-25.2012.811.0002, Protocolo 298498, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316983 Nr: 13346-78.2013.811.0002

 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: ERNESTO MANOEL DA MATA, OSVALDO DONIZETE DA 

MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MOURA BORGES - 

OAB:OAB/MS 839-A, FERNANDA TAVARES CALAZANS - 

OAB:11802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 Intima-se a parte autora a fim de manifestar-se nos autos, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender necessário para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 341282 Nr: 8930-33.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA PASCOA FRAGOZO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, informar e a este Juízo o valor da purgação da mora 

quanto ao veículo indicado junto à petição de fls. 63, para o devido 

cumprimento do mandado de busca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 222479 Nr: 2700-48.2009.811.0002

 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 FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WEYZER MENDONÇA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE L. 

MOSQUEIRO - OAB:11.178, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT 12.090 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, para, no prazo de 05(cinco) dias, informar a 

localização do veículo reintegrado em seu favor nestes, para o devido 

cumprimento do item 07 da decisão de fls. 76.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 409555 Nr: 19138-56.2014.811.0041

 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: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, 

WANDERLEY FECHETTI TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12.945, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - 

OAB:MT 11.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244 B-OABMT

 Certifico que no movimento "Decisão->Determinação", de 05/03/2018, não 

foi publicada, desse modo, remeto a nova intimação aos patronos sobre a 

decisão, cujo teor é: "Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do mérito, concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias paras as partes indicarem as provas que ainda 

pretendem produzir, especificando-as.

2. Às providências."

.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007266-08.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENAIS MICHELINE HOLZ (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 2 6 6 - 0 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: HENAIS 

MICHELINE HOLZ 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 “DESCONHECIDO”, 

de modo que não ficou devidamente comprovada a mora do requerido com 

relação ao débito. 4. Consigno que, uma vez esgotados os meios de 

localizar o devedor, em razão de não ter sido encontrado no endereço 

indicado no contrato, admite-se que a comprovação da mora do devedor 

seja efetuada pelo protesto do título por edital, no entanto, desde que o 

protesto seja anterior à propositura da ação. 5. Sobre o assunto trago o 

recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA – 

DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE – DECISÃO 

ANTERIOR AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO RECURSO 

REPETITIVO (STJ RESP 1418593/MS – J. 14/05/2014 – VEÍCULO 

RESTITUÍDO – BUSCA E APREENSÃO - NOVO PEDIDO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO 

COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO. A 

constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é 

imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao 

endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 

STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e 

Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação 

ou protesto. Não se admite que a notificação ou protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se 

manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). 

(Ap 111868/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 

23/02/2018)” 6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a efetiva constituição em 

mora nos moldes consignados e, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 

911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 7. Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004858-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIUS CLAY SCOFONI FALEIROS DE AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004858-44.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: CASSIUS CLAY SCOFONI FALEIROS DE AZEVEDO Vistos. 

1. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004869-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE PINTO SAMPAIO - EPP (EXECUTADO)

BRUNO JAMES DE ALMEIDA SAMPAIO (EXECUTADO)

JOSUE PINTO SAMPAIO (EXECUTADO)

JOANITA JOANA DE PINHO SAMPAIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004869-73.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: JOSUE PINTO SAMPAIO - EPP, BRUNO JAMES DE ALMEIDA 

SAMPAIO, JOSUE PINTO SAMPAIO, JOANITA JOANA DE PINHO SAMPAIO 

Vistos. 1. Citem-se as partes devedoras para pagarem o débito em 3 

(três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos 

bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas 

e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados os devedores, deverão 

ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da divida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado que em havendo 

pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 

(quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005035-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR BAGGIO (EXECUTADO)

GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO (EXECUTADO)

MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005035-08.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS 

LTDA, ALTAIR BAGGIO, GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO 

Vistos. 1. Citem-se as partes devedoras para pagarem o débito em 3 

(três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos 

bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas 
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e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados os devedores, deverão 

ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da divida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado que em havendo 

pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 

(quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005036-90.2018.8.11.0002

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:

MARCIO FELICIO - ME (EXECUTADO)

MARCIO FELICIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005036-90.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: MARCIO FELICIO - ME, MARCIO FELICIO Vistos. 1. 

Citem-se as partes devedoras para pagarem o débito em 3 (três) dias, 

contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, 

deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem 

para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se os devedores em seguida. 3. 

Não sendo encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens 

para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida (CPC, art. 

827, caput). 5. Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento 

a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. 

Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e 

fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005585-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (EXECUTADO)

THALLES DANTAS ROMAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005585-03.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA, THALLES DANTAS 

ROMAO Vistos. 1. Citem-se as partes devedoras para pagarem o débito 

em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado 

o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos 

bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas 

e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados os devedores, deverão 

ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da divida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado que em havendo 

pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 

(quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007306-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEVIS JOSEFA 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 

1007306-87.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: NEVIS JOSEFA DOS SANTOS 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 no endereço do contrato, 

verifico que esta retornou com o motivo “NÃO PROCURADO”, de modo que 

não ficou devidamente comprovada a mora do requerido com relação ao 

débito. 4. Consigno que, uma vez esgotados os meios de localizar o 

devedor, em razão de não ter sido encontrado no endereço indicado no 

contrato, admite-se que a comprovação da mora do devedor seja efetuada 

pelo protesto do título por edital, no entanto, desde que o protesto seja 

anterior à propositura da ação. 5. Sobre o assunto trago o recente 

precedente do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: “APELAÇÃO 

CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA – DEPÓSITO DAS 

PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE – DECISÃO ANTERIOR AO 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO RECURSO REPETITIVO (STJ RESP 

1418593/MS – J. 14/05/2014 – VEÍCULO RESTITUÍDO – BUSCA E 

APREENSÃO - NOVO PEDIDO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 

POSTERIOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA - 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO. A constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 

501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica 

diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto. Não se 

admite que a notificação ou protesto ocorram após o ajuizamento da ação, 

uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou 

mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). (Ap 

111868/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 

23/02/2018)” 6. Verifico ainda que o autor não colacionou aos autos o 

contrato social, no intuito de demonstrar a titularidade do crédito em 

relação ao requerido. 7. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a efetiva 

constituição em mora nos moldes consignados e sane a irregularidade 

apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 8. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001322-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACEMA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001322-25.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ARACEMA MARQUES DE 

OLIVEIRA Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta 

pela instituição financeira, em desfavor da parte requerida, ambos 

qualificados nos autos, visando à apreensão do bem descrito na exordial. 

2. Aportou aos autos, petição do autor, informando que a parte requerida 

realizou o pagamento das parcelas que ensejaram a propositura da 

presente ação, requerendo, portanto, a extinção do feito pela perda 

superveniente do objeto. 3. Os autos vieram conclusos. Em síntese, é o 

relatório. Decido. 4. Pois bem. Uma vez adimplida as parcelas que deram 

origem aos autos, não faz sentido o prosseguimento desse feito, em razão 

da perda superveniente do objeto da demanda, não tendo mais o autor, 

interesse processual em seu seguimento. 5. Desse modo, uma vez pago o 

débito, perde-se o objeto da ação de busca e apreensão, ensejando à 

extinção do feito. 6. Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito sem resolução do mérito. 

7. Custas pagas na distribuição. 8. Após o trânsito em julgado, deem-se 

baixas e arquivem-se. 9. P.I.C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 
PORTARIA Nº. 420/2018-GRHFC 

 
A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no uso de 
suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão Diário dos Oficiais de Justiça lotados na Central 
de Mandados do Fórum de Cuiabá, durante o expediente no mês de SETEMBRO/2018, na 
forma abaixo discriminada. 

 

03/set 

Campoamor Velasques  

04/set 

Eliel Cecílio da Silva 
Carlos Renato Leite Salema  Jorge Eduardo Leiria 
Diego Benedito Silva de Moraes  Leonardo Santana de Hollanda 
Eliete Gomes Rondon Faria  Naldo Luiz da Silva 
Orlando Noronha da Luz  Rosilene Duarte Sigarini Mendonça 
Silvana Pavarine de Sá Velasques  Vanda Gomes Ferreira 

 
     

05/set 

Antônio Marcelino de Almeida  

06/set 

Celson Célio de Amorim 
Edson Miguel da Silva Barbosa  David Ruelis 
Fany Ribeiro de Aquino  Ernesto Yoiti Sakamoto 
Geraldo Araújo de Medeiros  Júlio Oriovaldo Ferreira Lopes 
Katia Cilene Silva Santos  Luziete Alves da Cunha Moraes 
Vânia Brito Guimarães de Almeida  Otávio Gonçalves de Souza 

 
     

10/set 

Adilson Cézar da Silva   

11/set 

Eliane Pereira Pires 
Gicélia Pedra Capioto  Jorge Elias dos Santos 
Gilson Ernesto Carvalho Gomes  Juarez Campos Silva 
Maisa Ribeiro de Assis  Lucas Gabriel Gomes Peixoto  
Paulo César Teixeira  Roosevelt Marcos Barros da Silva 
Simone Vieira Ormonde  Vladimir da Mota Oliveira 

 

12/set 

Dejanira Ovídia da Silva  

13/set 

Andrea Cristina Carvalho dos Santos 
Guilherme Garcia Neto  Antônio Jarbas Gomes Carvalho 
Márcia Kohlhase Roda  Fabiano Ferreira da Silva 
Maurício Dellafina  Gézica Pereira Ramos de Oliveira 
Ricardo Borges da Silva Campos  João Costa de Souza 
Wendel Lacerda de Oliveira  Marcelo da Costa Marques Freire 
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14/set 

Amauri José Elias  

17/set 

Leôncio Francisco Miranda da Silva 
Benedito José de Magalhães  Louriley Reis dos Santos 
Isabela Brito Lisboa  Regis Lisboa Rodrigues 
João Carlos Abib Moreira  Selma Dias Martins 
João de Deus Nunes  Vera Lúcia Maria de Araújo 
Martha Ribeiro Ens Fernandes  Zenilda Ferreira Santana Biava 

     

18/set 

Amilson Miguel da Silva  

19/set 

Ana Maura de Freitas 
Cleide Vargas de Castilho  Dinah Ribeiro Rodrigues 
Eder Gomes de Moura  Jamil Aloide de Souza 
Fátimo Nunes Siqueira  Júlio Cézar Rodrigues dos Anjos 
Orivaldo Carvalhães de Oliveira  Luiz Mauro Pereira Senna 
Paulo Rodrigues Ferreira Filho  Thiago Francisco de Campos 

     

20/set 

Campoamor Velasques  

21/set 

Antônio Marcelino de Almeida 
Cleomar Cristina Dalexandre  Eliel Cecílio da Silva 
Diego Benedito Silva de Moraes  Geraldo Araújo de Medeiros 
Lucy Jesus dos Santos  Naldo Luiz da Silva 
Miguel Carlos Tadeu Atala  Vanda Gomes Ferreira 
Silvana Pavarine de Sá Velasques  Vânia Brito Guimarães de Almeida 

     

24/set 

Celson Célio de Amorim  

25/set 

Gicélia Pedra Capioto 
David Ruelis  Gilson Ernesto Carvalho Gomes 
Edson Miguel da Silva Barbosa  Maisa Ribeiro de Assis 
Fany Ribeiro de Aquino  Paulo César Teixeira 
Katia Cilene Silva Santos  Roosevelt Marcos Barros da Silva 
Otávio Gonçalves de Souza  Simone Vieira Ormonde 

 

26/set 

Jorge Eduardo Leiria  

27/set 

Ademilton Batista Gomes 
Leonardo Santana de Hollanda  Herdelice Cruz do Nascimento 
Lucas Gabriel Gomes Peixoto   Luis Carlos Monteiro dos Santos 
Orlando Noronha da Luz  Marcelo da Costa Marques Freire 
Rosilene Duarte Sigarini Mendonça  Roney Cezar Miranda de Carvalho 
Vladimir da Mota Oliveira  Thais Soares Coelho Lourenço 

 

28/set 

Alexandre Girard Ribeiro da Silva  
Anselmo Noronha de Oliveira 
Douglas Cardoso de Oilveira 
José Wilson Gonçalves Tavares 
Ronaldo Alves Correa 
Wilson Wagner Pereira C. de Souza 
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Art. 2º - Os Oficiais de Justiça que estiverem escalados deverão permanecer na Central de 
Mandados, durante o expediente normal do Foro. 

 
Art. 3º - A escala diária de plantão poderá ser alterada pela Gestora da Divisão da Central de 
Mandados, caso haja necessidade, desde que devidamente justificada.  

 
Art. 4º - Nos casos de ausência justificada ou injustificada do Oficial de Justiça para 
cumprimento do plantão diário, não havendo troca ou substituição entre eles, fica imediatamente 
escalado o Oficial do dia subsequente, na ordem da escala de plantão. 

 
Publique-se, intime-se os Oficiais e cumpra-se, remetendo-se cópia à Central de Mandados. 

 
Cuiabá, 21 de agosto de 2018. 

 
(assinado digitalmente) 
EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA 
Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 

 
 

 

Disponibilizado - 22/08/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10322 Caderno de Anexos - 4 de 9



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE SINOP 

PORTARIA Nº 038/2018-DF 
  

A EXCELENTÍSSIMA DOUTORA ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS, 
JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE SINOP-MT, no 
uso de suas atribuições legais, 

 
Considerando o disposto na Seção 7, Capítulo 1, da Consolidação das Normas Gerais da 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso; 
 
Considerando a publicação do Provimento n. 10/2016-CM, disponibilizado no DJE n. 
9803/2016, de 27/6/2016 que estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de 
Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos finais de semana e feriados, 
bem com o plantão semanal; 
 
Considerando a Portaria nº 648/2017-PRES, de 22 de novembro de 2017, que estabeleceu a 
escala de Férias Individuais dos Magistrados no ano de 2018; 
 
RESOLVE: 
Art. 1º O Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de Sinop, Mato Grosso, referente ao 
mês de SETEMBRO DE 2018, obedecerá a seguinte escala de plantão regional e plantão 
local: 

I – MAGISTRADOS 
 

 

 

PERÍODO MAGISTRADO(A) PLANTONISTA 

31/08 (19h00min) a 03/09 
(11h59min) 

DRA. ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS  
JUÍZA DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP 

03/09 (19h00min) a 06/09 
(11h59min) 

Dr. Mário Augusto Machado  
Juiz da 4ª Vara Criminal de Sinop 

06/09 (19h00min) a 10/09 
(11h59min) 
 

DR. MÁRIO AUGUSTO MACHADO  
JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE SINOP 

10/09 (19h00min) a 13/09 
(11h59min)  
 

Dr. Walter Thomaz da Costa  
Juiz da 1ª Vara Cível de Sinop 

13/09 (19h00min) a 17/08 
(11h59min) 

DR. CLÓVIS MÁRIO TEIXEIRA DE MELLO 
JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DE SINOP 

17/09 (19h00min) a 21/09 
(11h59min) 

Dr. Cléber Luiz Zeferino de Paula 
Juiz da 2ª Vara Cível de Sinop 

21/09 (19h00min) a 24/09 
(11h59min) 

DRA. DÉBORA ROBERTA PAIN CALDAS 
JUÍZA DA 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP 

24/09 (19h00min) a 28/09 
(11h59min) 

Dr. Clóvis Mário Teixeira de Mello 
Juiz da 3ª Vara Cível de Sinop 

28/09 (19h00min) a 01/10 
(11h59min) 

DR. MIRKO VINCENZO GIANNOTTE  
JUIZ DA VARA ESPECIALIZADA DA 
FAZENDA PÚBLICA DE SINOP 
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II - GESTORES JUDICIÁRIOS 

 
III - OFICIAIS DE JUSTIÇA 
 

DIA DO 
MÊS 

DIA DA SEMANA NOME DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

01 SÁBADO FRANCISCO TONINATO 
02 DOMINGO GILSON GAIESKI 
03 Segunda-feira Marcela Ligor Monteiro/ Nilzete dos Santos 
04 Terça-feira Noraney Joaquim de Souza / Ricardo Monteiro 

Segrillo 
05 Quarta-feira Rose Meyre Moggi / Silvani Wall Gomes 
06 Quinta-feira Valter Mortelaro Lopes / Wanderley Olímpio 
07 SEXTA-FEIRA  IZANETE WEISSHAUPT 
08 SÁBADO JANDIRA MARIA HINTZ 
09 DOMINGO JOÃO CARLOS BOTIN 
10 Segunda-feira Alberto Carlos dos Santos Anjos / Bernadete Borba 
11 Terça-feira Celso de Oliveira Marques / Eduardo Pereira da 

Silva 
12 Quarta-feira Edézio Pereira Jorge / Eroni da Luz 
13 Quinta-feira Francisco Toninato / Gilson Gaieski 
14 SEXTA-FEIRA  JOÃO CARLOS GIRARDI 
15 SÁBADO MARCELA LIGOR MONTEIRO 
16 DOMINGO NILZETE DOS SANTOS 
17 Segunda-feira João Carlos Botin / João Carlos Girardi 
18 Terça-feira Marcela Ligor Monteiro / Nilzete dos Santos 
19 Quarta-feira Noraney Joaquim de Souza / Plinio Mendonça 
20 Quinta-feira Regina Yamauti / Ricardo Monteiro Segrillo   
21 Sexta-feira  Rose Meyre Moggi / Sérgio José Gomes Romero  
22 SÁBADO NORANEY JOAQUIM DE SOUZA 
23 DOMINGO PLINIO MENDONÇA 

PERÍODO GESTOR(A) PLANTONISTA  
31/08 (19h) a 07/09 
(11h59min) 

VANIA MARIA NUNES DA SILVA 
3ª Vara Cível  

07/09 (19h) a 14/09 
(11h59min) 

CLARICE JANETE DA FONSECA OLIVEIRA 
4ª Vara Cível 

14/08 (19h) a 21/09 
(11h59min) 

ELAIR DE FÁTIMA JANETE DA FONSECA 
OLIVEIRA Vara Especializada de Família e Sucessões 

21/09 (19h) a 28/09 
(11h59min) 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM 
Vara Especializada da Fazenda Pública  

28/09 (19h) a 05/10 
(11h59min) 

KARINE DANIELLE RODRIGUES 
Vara Especializada dos Juizados Especiais  

Disponibilizado - 22/08/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10322 Caderno de Anexos - 6 de 9



24 Segunda-feira Silvani Wall Gomes / Valter Mortelaro Lopes  
25 Terça-feira Wanderley Olímpio Alberto Carlos dos Santos 

Anjos   
26 Quarta-feira Bernadete Borba / Celso de Oliveira Marques 
27 Quinta-feira Eduardo Pereira da Silva / Edézio Pereira Jorge  
28 Sexta-feira  Eroni da Luz Francisco / Toninato  
29 SÁBADO RICARDO MONTEIRO SEGRILLO 
30 DOMINGO ROSE MEYRE MOGGI 

 
 

Art. 2º O(a) Juiz(a) e o(a) Gestor(a) Judiciário(a)/ servidor(a) que ficar de plantão nos 
finais de semana, também ficará às segundas, terças, quartas e quintas-feiras a partir das 
19h até às 11h59min do dia seguinte, terminando o serviço de plantão da equipe 
plantonista às 11h59min da sexta-feira.  
Parágrafo único. Nos serviços de plantão de final de semana, o juiz plantonista e os 
servidores escalados deverão permanecer no prédio do Fórum, das 13h00min às 17h00min. 
 
Art. 3º Fica determinado que o plantão do(a)s Gestore(a)s Judiciário(a)s desta Comarca 
iniciará todas as sextas-feiras, às 19h00min, e encerrará, às 11h59min, da sexta-feira 
seguinte, independentemente de horário de expediente diverso do horário normal, salvo em 
feriados ou pontos facultativos, que ocorrem na sexta-feira, situação em que a troca do 
Gestor Judiciário plantonista será efetuada às 12h00min. 
O Gestor Plantonista deverá entregar o celular do plantão ao próximo Gestor plantonista 
que assumirá o plantão às 19 horas da sexta-feira seguinte. O Gestor que assumirá o 
plantão receberá o celular do plantão às 19 horas da sexta-feira, no qual se inicia o plantão 
seguinte, salvo nos casos em que não haja expediente regular, ocasião em que o Gestor 
assumirá o plantão e receberá o celular às 12 horas. 
Parágrafo único. Observado o Artigo 21, § 4º, do Provimento Nº 10/2016-CM, o juiz que 
cumula unidades judiciárias, será excluído do plantão, seguindo-se a ordem cronológica 
constante nesse Provimento. 
 
Art. 4º Consideram-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes as matérias 
descritas no artigo 1º, alíneas “a” a “g” da Resolução n. 71/2009 do Conselho Nacional da 
Justiçai ou outra que vier a alterá-la ou substituí-la. 
§ 1º. Todas as medidas judiciais consideradas urgentes e protocolizadas até o encerramento 
do expediente forense deverão ser distribuídas e encaminhadas aos respectivos juízos no 
mesmo dia, observado o disposto no artigo 19 do Provimento n.º 10/2016-CM. 
§ 2º. Os pedidos protocolizados antes do início do plantão judiciário em que haja 
obrigatoriedade de manifestação do Ministério Público e que forem devolvidos após o 
término do expediente forense, serão analisados pelo Juiz que os recebeu, ainda que 
comprovada a urgência. 
§ 3º. Havendo necessidade de cumprimento de decisão judicial urgente, nos casos do 
parágrafo anterior, os mandados deverão ser encaminhados ao Oficial de Justiça 
plantonista. 
 
Art. 5º É vedada a apreciação no plantão judiciário de: 
I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior; 
II – pedido de reconsideração ou reexame; 
III – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica; 
IV – pedido de levantamento de importância em dinheiro; 
V – pedido de liberação de bens apreendidos. 
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Art. 6º As medidas de comprovada urgência, que tenham por objeto o depósito de 
importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade 
judiciária competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário 
normal por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade, por 
expressa e justificada delegação do Juiz. 
 
Art. 7º Durante o plantão judiciário os pedidos relacionados à prisão civil serão de 
competência do Juiz da área cível e o recebimento de informações ou justificativas das 
atividades (artigo 78, § 2º, letra "c", do Código Penal; artigo 89, da Lei n. 9.099/1995; e, 
artigo 132, § 1º, letra "b" da Lei n. 7.210/1984) dos beneficiários pela suspensão 
condicional do processo, suspensão condicional da pena ou livramento condicional, nos 
termos do Provimento n. 008, de 17-5-2010, do Conselho Nacional de Justiça, pelo juízo 
criminal. 
 
Art. 8º Nas decisões proferidas em circunstâncias excepcionais, especialmente no plantão 
judiciário e antes da regular distribuição, o Juiz deverá, considerando a oportunidade do 
pedido, demonstrar com clareza e objetividade em que se funda a urgência. 
 
Art. 9º Antes de apresentar ao magistrado a petição ou pedido sujeito à 
distribuição/cadastro, o gestor plantonista deverá realizar seu pré-cadastro no sistema 
informatizado, salvo se a peça tiver sido encaminhada via peticionamento eletrônico, e 
certificará a existência de feito semelhante em que o requerente seja parte, após consulta ao 
banco de dados da distribuição, vedada a utilização deste para qualquer outra finalidade. 
 
Parágrafo Único. Na hipótese de impossibilidade de realização do pré-cadastro no sistema 
informatizado, a petição ou pedido que trata o caput deste artigo tramitará fisicamente. 
Art. 10 A falta de recolhimento das custas iniciais não impedirá o despacho pelo Juiz de 
plantão, devendo ser efetuado o recolhimento posteriormente, no prazo legal (CPC, artigo 
257), sob pena de cancelamento da distribuição e automática ineficácia da medida. 
 
Art. 11 O Juiz plantonista não ficará vinculado e nem terá competência preventa em 
relação aos feitos em que tenha despachado no plantão, os quais serão encaminhados pelo 
gestor plantonista ao Cartório Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para o 
regular processamento, encaminhando a ata do plantão à gestão administrativa do Foro. 
 
Art. 12 Os plantonistas deverão ser contatados pelo telefone nº (66) 9.9695-5988. 
 
Art. 13 A substituição do Juiz plantonista será feita pelo Juiz designado para o plantão da 
data imediatamente posterior ao plantão do substituído, adotando-se a mesma forma de 
substituição para os servidores designados para o serviço de plantão. 
 
Art. 14 Todos os Gestores e Oficiais de Justiça escalados para o plantão judiciário deverão 
manter número de telefone de contato devidamente atualizado junto a Central de 
Administração e sob a “esfera de disponibilidade” a fim de atender eventual solicitação 
desta Diretoria, sob pena de apuração de responsabilidade, nos termos do Provimento 
005/2008/CM.  
 
Art. 15 A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação e será parte integrante 
desta Portaria a escala de plantão mensal dos Oficiais de Justiça. 
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Art. 16 Publique-se no Portal da Corregedoria, remeta-se cópia, via e-mail, ao Presidente 
da 6ª Subseção da OAB/SINOP-MT, aos representantes do Ministério Público e da 
Defensoria Pública desta Comarca, às Delegacias Regional e Municipal, ao Comandante 
da Polícia Militar local e ao Diretor do Presídio desta Comarca.      
          
 Sinop, 20 de agosto de 2018. 

 
 

 
ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i“Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes 
matérias: a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; b) medida liminar em 
dissídio coletivo de greve; c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; d) em caso de justificada urgência, de representação da 
autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária; e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente 
comprovada a urgência; f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave 
prejuízo ou de difícil reparação. g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de 
julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.” 

Disponibilizado - 22/08/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10322 Caderno de Anexos - 9 de 9


	CADERNO ESPECIAL.pdf
	PORTARIA SINOP.pdf
	RESOLVE:



		2018-08-22T09:08:48-0400
	ROSMEIRE DE CASTILHO RIBEIRO:1393




